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Vorupør Museum
Vorupør Museum er indrettet i et bådeværft, der har 
bygget kuttere til kystens fiskere. De gamle maskiner er 
bevaret og istandsat, så gæsterne på givne tidspunkter 
kan se hjulene snurre og skarøksen bide i træet. Museet 
fortæller desuden om den historiske baggrund for 
Vorupør, der engang havde en fremtrædende placering 
med 27 store kystbåde. Der oplyses om befolkningens 
livsvilkår med slid og slæb og religiøs vækkelse.

Vesterhavsgade 21, 7700 Thisted

Nordsø Akvariet
Nordsø Akvariet bringer dig på opdagelse i havets dyb.
Der er kæmpe hajbassin, tunnel samt 14 nye bassiner!
Specielle og sjældne fiskearter er altid spændende at 
studere. De ganske almindelige fisk som f.eks. 
rødspætter, torsk og ål kan naturligvis også opleves i de 
store akvarier. De mange fisk er bragt i land af de lokale 
fiskere. Mere end 80 spændende fiskearter svømmer 
rundt i naturtro omgivelser i ialt 16 store akvarier.

Vesterhavsgade 131, 7700 Thisted

Vorupør Landingsplads
Vorupør er et autentisk lille fiskerleje med cirka 800 
indbyggere, hvorfra der har været drevet kystfiskeri 
gennem flere hundrede år. Her er der mulighed for at 
nyde havet, stranden – alt sammen på et sted. I Nørre 
Vorupør er landets første Havbad anlagt, der gør det 
muligt at bade i det friske salte havvand, uden at blive 
bekymret for høje bølger, understrøm eller hestehuller. 
Molen er i sommerperioden tætpaket af lystfiskere.

Vesterhavsgade 135B, 7700 Thisted

Stenbjerg Båke
Ved Stenbjerg står et højt, tømmerbygget sømærke, en 
såkaldt båke, der er opført i 1884-85.  Sømærket 
fungerede som pejlemærke, før radioer og moderne 
navigationsudstyr blev opfundet. . Båkerne har 
forskelligt udseende og var som sådan også tegnet ind 
på de gamle søkort. De kan have cirkelformede toppe, 
trekantede, firkantede eller timeglasfigur. Båkerne er 
bygget i træ og er op til 12 meter høje.  

Sømærkevej, 7752 Snedsted

Käte Lassens Hus
Käte Lassen, 1880-1956, var en kunstner fra Flensborg. 
Hun boede og malede i et hus i Stenbjerg om 
sommeren i perioden 1935-44. Huset hedder nu Käte 
Lassens Hus og er i offentligt eje. Udhuset er indrettet 
som udstillingssted og åbnet i dagtimerne fra påske til 
efterårsferien. Her kan du se historien om de kunstnere, 
som har opholdt sig i Stenbjerg og brugte menneskene 
og naturen som motiver i deres kunst.

Stenbjerg Kirkevej 94, 7752 Snedsted

Stenbjerg Landingsplads
Husene ved Stenbjerg Landingsplads stammer fra 
omkring år 1900, hvor ændringer i fiskemetoder 
medførte behov for at kunne opbevare og vedligeholde 
redskaberne under tag. Redskabshusene blev bygget af 
fiskerne selv, i mange tilfælde er cementsten støbt på 
stedet. Husene blev bygget i simple konstruktioner og 
materialer, som bar tilfældighedens præg. Husene er 
gennemgribende restaureret i 2000. 

Stenbjerg Landingsplads 1, 7752 Snedsted

Nationalparkcenter Thy
Det nye center fungerer som indgang til en særlig 
naturoplevelse – og som mødested og udstillingsrum 
Her kan blandt andet opleves en interaktiv 
landskabsmodel, der giver overblik over landskabets 
karakter, stier, byer, oplevelser og fortællinger. 
Derudover findes der her skelettet fra Danmarks første 
bekræfte ulv i 200 år, som først blev set i Nationalpark 
Thy i 2012 og senere blev fundet død.

Vesterhavsgade 168, 7700 Thisted

Bøgsted Rende
Bøgsted Rende er et smukt naturområde i Nationalpark 
Thy. Stednavnet Bøgsted Rende betyder »Byggestedet 
ved Renden« og har intet med bøgetræer at gøre. 
Vandets brunrøde farve skyldes okker, iltede 
jernforbindelser, fra de grøfter, som støder til renden. 
Mod vest er der bjergfyr og egekrat, længere inde 
ædelgraner og østrigske fyr. En sti fører op til båken, et 
højt sømærke, som hæver sig højt over bevoksningen. 

Bøgsted Rendevej, 7700 Thisted

Klitmøller
Klitmøller er et hyggeligt fiskerleje og en levende 
badeby med en fin badestrand. Men for surfere fra hele 
verden er Klitmøller først og fremmest stedet, hvor man 
mødes om sporten. Byen rummer indbydende 
spisesteder og små hyggelige butikker. Mange af de 
gamle huse i Klitmøller er bygget i skudefartens 
storhedstid og står velbevarede, så man fornemmer en 
atmosfære af gamle tider.

Ørhagevej 158, 7700 Thisted


