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Cold Hawaii
Cold Hawaii er et af Europas bedste surf spots – og 
surfernes paradis. Det er en betegnelse for 31 
registrerede surf spots, der alle ligger på Vestkysten i 
Thy fra Agger Tange i syd til lidt nord for Hanstholm. 
Cold Hawaii er et smukt og specielt sted at besøge – på 
alle årstider. Cold Hawaii har fået sit navn, fordi området 
har nogle helt særlige vindforhold, der minder om dem, 
man kan finde på Hawaii. 

Ørhagevej 158, 7700 Thisted

Hanstholm Vildtreservat
Hanstholm Vildtreservat kaldes Danmarks største 
vildmark. Det er Danmarks største samlede 
naturfredning på cirka 65 km². Det er et storslået 
landskab med udstrakte klitheder ud til Vesterhavet. På 
en vindstille aften eller tidlig morgen vil man føle sig 
fuldstændig hensat til tidligere tider, når flere hundrede 
krondyr uforstyrret græsser i solnedgangen. Der lever 
op mod 500 krondyr i reservatet.

Sårupvej 62, 7730 Hanstholm

Bunkermuseum Hanstholm
På Bunkermuseum Hanstholm kommer man tæt på 2. 
Verdenskrig i den stærkeste tyske fæstning i Danmark.
Museets enorme bunker var hjem for 90 tyske soldater, 
men rummede også en af de enorme 38 cm-kanoner. 
Flere af bunkerens rum er ført tilbage, så man kan 
fornemme, hvordan soldaterne levede. I andre rum 
findes spændende særudstillinger. Hele sommeren kan 
der køres med ammunitionstoget.

Molevej 29, 7730 Hanstholm

Trolden Ask fra Ashøj
Oppe på højen Ashøj gemmer der sig en trold i skoven. 
På et hemmeligt sted, midt i en lysning, sidder trolden 
Ask fra Ashøj med en sten i den ene hånd og en pind i 
den anden. Gennem en skattejagt af spor i skoven, kan 
man finde frem til, hvor Ask sidder. Ask er den ottende 
trold i en række af 10, som kunstneren Thomas Dambo 
opførte i Danmark i 2020 som en del af Den Store 
Troldefolkefest. 

Ashøjgade 47, 7760 Hurup

Nationalpark Thy
Nationalpark Thy strækker sig op til en 12 kilometer 
bredt bælte langs Jyllands vestkyst fra Agger Tange til 
Hanstholm. Det er et stort og uspoleret naturområde 
på i alt 244 km2. I nationalparken kan man gå mellem 
udstrakte, vind-fejede ødemarker og aromatiske 
fyrretræer. Man kan også kaste sig ud i Nordsøens 
glitrende bølger eller cykle gennem kølige 
klitplantager.

Vesterhavsgade 168, 7700 Thisted

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

Østerild Testcenter
Vingerne fra kæmpemøllerne suser lige over hovedet 
på dig. Vindmøllerne er med deres imponerende 150-
220 meters højde op til 100 meter højere end de 
vindmøller, man ser i det danske landskab. I 
besøgscentret kan man få ny viden omkring vind og 
vindkraft i Danmark. Her kan man få svar på, hvordan 
en vindmølle bliver bygget og se forskellige vindmølle-
modeller. Der kan også leges med vind og vindtunneler.

Gl. Aalborgvej 5, 7700 Thisted

Bulbjerg
Bulbjerg er Danmarks eneste fuglefjeld udenfor 
Bornholm. Bulbjerg er en 47 meter høj kalkstens-knude. 
Resterne af Skarreklit – en 16 meter høj kalkstensklippe 
stod indtil 1978 som en kæmpe hugtand i havet ud for 
Bulbjerg. Her på de udsatte klippeafsatser yngler den 
nordatlantiske mågefugl Riden i stort antal – op til 500 
par. Den sjældnere Mallemuk yngler her også i mindre 
omfang.         

Bulbjergvej 0, 7741 Frøstrup

Vejlerne
På grænsen mellem Thy og Hanherred findes en 
verden for sig - en ubeskrivelig oplevelse for 
naturelskere. Her ligger Vejlerne - Nordeuropas største 
fuglereservat - et ca. 6.000 hektar stort lavtliggende 
område, der ligger hen som græsenge, rørskove og 
brakvandssøer. Eftersom Vejlerne er fuglenes fristed, 
har mennesker ikke adgang til området, men fuglene 
kan studeres fra dæmninger og fugletårne.

Bygholmvejlevej 640, 9690 Fjerritslev


