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TUREN RUNDT I THY - by bike

220 kilometer i Danmarks nok smukkeste natur

Turen Rundt I Thy – by bike  er en cykelrute på fire etaper på sammenlagt 220 km, som går igennem noget af Danmarks 
smukkeste natur.

På turen følger du til at starte og slutte med Limfjorden. På de to mellemliggende etaper cykler du langs med Vesterhavet på 
din vej igennem Nationalpark Thy. 

Naturen på turen afspejler rigtig godt de store landskabelige kontraster, som der er i Thy. Du kommer igennem det åbne 
grønne agerland og de historiske landsbyer, møder istidsbakkerne, mærker vestenvinden på klithederne og hører naturens 
lyde i plantagerne

Undervejs møder du mange af Thys seværdigheder. Blandt andet Lodbjerg Fyr, Bulbjerg, Klitmøller og Cold Hawaii, Vejlerne, 
Statens Museum for Kunst ved Doverodde Købmandsgård og Østerild Testcenter for store vindmøller.

Turen Rundt I Thy – by bike er en cykelrute på en relativ flad rute, hvor praktisk taget alle alle kan være med.



OM RUTEN

4 rimeligt lette og flade etaper, der forløber mest på asfalt 

Længde og etaper
Turen Rundt I Thy – by bike  er en sammenhængende 
cykelrute på sammenlagt 220 km rundt i Thy, som bringer 
dig tilbage til udgangspunktet efter sidste etape.

Ruten er opdelt i fire etaper med hver deres særpræg og en 
længde på mellem 46 og 64 km. Alle etaperne begynder og 
slutter ved overnatningssteder, hvor der er mulighed for 
spisning enten på stedet eller tæt ved og naturligvis 
mulighed for at overnatte.

Vejtyper og trafik
Størstedelen af Turen Rundt I Thy – by bike  forløber på asfalt, 
men der findes også korte strækninger med stabil sand og 
stenmel som f.eks. naturcykelstier i Nationalparken. Det 
anbefales, at du bruger brede dæk på cyklen. Vælg eventuelt 
en gravelcykel eller en mountainbike.

Skiltningen
Ruten er ikke selvstændig skiltet, men følger enten 
skiltningen af Limfjordsruten eller Vestkystruten på over 90% 
af ruten. Den resterende del af ruten er udførligt beskrevet og 
markeret på kortene under de enkelt etaper.

Sværhedsgrad
Thy er et fladt område, så Turen Rundt I Thy – by bike  kan 
cykles af praktisk taget alle. Visse strækninger byder dog på 
lettere kuperet terræn (f.eks. istidsbakker og klitter), så der 
kan du godt få pulsen op. Du skal også være forberedt på at 
blæsten kan være en udfordring i det flade landskab lige ud 
til kysten, navnlig i direkte modvind. I medvind kan det 
derimod føles som om du flyver.



OPLEVELSER, SPISESTEDER OG OVERNATNING 

Se, spis og sov

Oplevelser
På hver af rutens etaper kan du se en kort  beskrivelse af de 
oplevelser, som ligger på eller ved ruten. Enkelte steder er der 
også angivet oplevelser som er tæt på ruten. 

Det  er oplevelse, som ligger tæt ruten og som det er værd at 
køre lidt ekstra for, hvis benene er til det.

Spisesteder
På hver af overnatningsstederne er det muligt at indtage 
morgenmad. 

På hver etape er der angivet et spisested, som befinder sig 
nogenlunde midt på ruten, hvor det er muligt at indtage 
frokost.

Aftensmaden spises enten på overnatningsstedet eller på en 
nærliggende restaurant. Der er en kort beskrivelse på hver 
etape.

Overnatning
Overnatningen stederne er udvalgt efter deres placering og 
efter at de lever op til et minimum af faciliteter for cyklister. 
Overnatningsstederne er beskrevet på hver etape. 



PLANLÆG DIN TUR

Ankomst og afrejse i bil

Hvis du ankommer i bil er der en stor parkeringsplads med 
gratis parkering ved Hotel Vildsund Strand. Pladsen er 
beliggende, lige når du  kommer over Vildsundbroen. 

Du ender tilbage ved udgangspunktet ved Hotel Vildsund 
Strand igen efter sidste etape.

Tog og bus

Toget tages til Thisted og derfra går der jævnligt busser til 
Vildsund. 

Du kan også vælge at starte med at cykle fra Thisted til 
Vildsund. Det er en tur på ca. 12 km. Her følges bare den 
sidste del af ruten og du kan så eventuelt tage en 
overnatning i Vildsund. 

På de fleste togafgange kan man medbringe cykler. Det 
samme gælder busserne, men der kan være begrænsninger 
på grund af manglende plads, så tjek altid bus- og 
togselskaberne.

Brug www.rejseplanen.dk eller Rejseplanes app for at søge 
efter afgange og ankomster. Her kan du også se, på hvilke 
afgange du må medbringe cykler.

Find et sted at parkerer eller tag tog og bus



CYKELLEJE & SERVICEAFTALE

Lej en cykel eller få en aftale om hjælp ved defekt på turen

Cykelleje

Citybike 4 dage: Kr. 495,-

El-cykel 4 dage: Kr. 895,-

Cyklen vil stå klar ved startstedet på den ønskede dag.

Serviceaftale er ikke inkluderet i lejeprisen.

Serviceaftale

Almindelig cykel: Kr. 145,-

El-cykel: Kr. 195,-

Tilkaldehjælp ved defekt på cyklen.

Lånecykel transporteret dertil på ruten, hvor du er.

Repareret cykel (hvis muligt), klar næste morgen inden kl. 10 
ved overnatningsstedet. Opstår defekten lørdag eller søndag 
er cyklen klar mandag kl. 10 ved overnatningsstedet.

Kan cyklen ikke repareres, stilles en lånecykel til rådighed til 
resten af dagene.

Reparationer op til 1.000,- kr.

(Fladt batteri er ikke inkluderet – husk at lade det op J)



BAGAGETRANSPORT

Få transporteret din bagage til næste overnatningssted

Pris:

1 etape: Kr. 145,-

4 etaper: Kr. 395,-

Bagagetransport er muligt på følgende dage:

Dag 1  Vildsund – Agger: mandage og torsdage

Dag 2  Agger – Klitmøller: tirsdage og fredage

Dag 3  Klitmøller – Bjerget: onsdage og lørdage

Dag 4  Bjerget - Vildsund: torsdage og søndage

Praktisk info

Hver morgen inden et bestemt tidspunkt efterlader du blot 
din taske/kuffert (en pr. person) et angivet sted på dit hotel, 
hostel eller campingplads.

Bagagemærker, som du skal sætte på dine tasker, så 
chaufføren kan identificere dem, udleveres i receptionen på 
overnatningsstedet. Det eneste, du altså behøver at 
medbringe på dagens tur, er en dagsrygsæk med de mest 
nødvendige ting.

Din bagage vil blive transporteret til dit næste 
overnatningssted, hvor du kan finde den i receptionen, når du 
ankommer. 

Bagagetransport skal bookes senest dagen før!



PAS PÅ NATUREN

Hvad må jeg i naturen?

Alle har ret til at færdes i naturen i Danmark, men der skal 
tages hensyn til dyr, planter og andre mennesker.

Besøget i naturen sker på eget ansvar, og her ses nogle af de 
vigtigste regler:

o I de offentlige skove må du gå fra kl. 6 til solnedgang, men 
kun på veje og stier

o I private skove må du gå fra kl. 6 til solnedgang, men kun 
på veje og stier.

o Al cykling skal foregå på veje og stier, uanset om skoven er 
offentlig eller privat.

o Til eget brug må man gerne samle bær, svampe osv.
o Det kan være svært at se om en skov er privat eller 

offentlig. Kig efter skiltene og følg tommelfingerreglen om 
røde pæle i statslige og grønne i private.

o Adgang til skov og natur kan være begrænset f.eks. I 
forbindelse med jagt eller militære øvelser.

o På uopdyrkede arealer enge, moser, overdrev, heder, 
klitter, kyster og strande) må du færdes til fods og trække 
cyklen.

o Holder du pause i de offentlige skove eller uopdyrkede 
arealer, skal der være mindst 50 meter til bygninger.

o Holder du pause i private skove eller uopdyrkede arealer, 
skal der være mere end 150 meter til bygninger.

o Du skal altid følge ejerens anvisninger (i tilfælde af særlige 
ønsker kan du naturligvis bede om lov).

Du kan tjekke reglerne for færdsel på Miljøstyrelsens 
hjemmeside www.mst.dk under ”Friluftsliv”.

Se også www.udinaturen.dk og www.friluftsguiden.dk.

Inden din tur er det også en god ide at tjekke Færdselsloven 
for cyklister på www.cyklistforbundet.dk.

.



DE FEM BADERÅD

Tag en svalende dukkert

Langs hele turen rundt i Thy er du tæt på vandet og stranden, 
og en dukkert i løbet af eller sidst på en lang cykeldag kan 
være fristende. Du kan stort set bade langs hele fjorden og 
langs kysten, men husk altid at undersøge de lokale forhold.

I sommerperioden fra slutningen af juni til midten af august 
finder du TrygFondens livreddere på udvalgte strande. Disse 
er markeret på kortene.

Overhold altid de fem baderåd, der fortæller, hvad du især 
skal være opmærksom på, når du er på stranden.

De fem baderåd er strandens færdselsregler, og de fleste 
drukne ulykker kan forklares med, at et eller flere af rådene 
ikke blev overholdt.

DE FEM BADERÅD

1. Lær at svømme.
2. Gå aldrig alene i vandet.
3. Læs vinden og vandet.
4. Lær stranden at kende.
5. Slip ikke børnene af syne.

Baderådene er udarbejdet af TrygFonden og Dansk 
Svømmeunion i samarbejde med internationale 
livredningsorganisationer.



Med udgangspunkt i Vildsund begynder din tur rundt i Thy umiddelbart lige vest for Vildsundbroen. Ruten følger 
Limfjordsruten hele etapen, bortset fra det sidst stykke fra Vestervig til Hostel Agger.

1. ETAPE 
Vildsund – Agger 

Den første etape af Turen Rundt I Thy – by bike  er en dejlig tur langs Limfjorden. 

59 km



1. ETAPE 
Vildsund – Agger
59 km
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1. ETAPE 
Oplevelser



Vildsundbroen
Vildsundbroen over Limfjorden mellem Thy og Mors ved Vildsund er en 
buebro med klap, som gør det muligt for skibstrafikken af sejle igennem.

Vildsundbroen er 381 meter lang og består af 6 fag, hvoraf den ene er 
klapbroen. Den er opført i 1939

Her har der været bro eller færgefart i mere end hundrede år, og det tætte 
naboskab med Limfjordsøen Mors har på alle måder præget byen.

_____________________________________________________
kort 1

2. Vildsund – Cold Hawaii Inland
Vilsund – Cold Hawaii Inland er placer lige midt mellem Thy og Mors.

Med sin fantastiske beliggenhed i farvandet mellem Mors og Thy giver 
spottet mulighed for blandt andet havkajakker og SUP’ere at følge 4 smukke 

kyststrækninger med udsigt til molerklinter, grønne bakkedrag og 
strandenge med rigt dyreliv.

De gode vandforhold ved Vildsund giver også rig mulighed for en dukkert 
eller en tur på jetski eller vandscooteren.

_____________________________________________________
kort 1



Skyum Bjerge
Skyum Bjerge er et meget bakket landskab, der når en højde af 47 meter 

og udgør en del af Limfjordskysten ned mod Vilsund.

Kløfter og dale er skabt ved smeltevandets erosion i slutningen af sidste 
istid.

Fra det opdyrkede land går man gennem en granskov frem til en 
uforlignelig udsigt over fjorden. Et stykke forland danner overgang til en 

sandstrand, der tager imod Limfjordens stille bølgeskvulp.

_____________________________________________________
kort 1

2. Thy til kunsten - Galleri Friis
Thy til kunsten – Galleri Friis er kendt for sine store skiftende udstillinger 

med værker af kunstnere fra hele landet. Der vises udstillinger med 
malerier, granit, bronze, keramik m.v.

Foruden kunst byder galleriet også på en større tøjafdeling, flotte smykker, 
smukke skindtasker, og man finder brugskunst og et væld af unikke 

gaveartikler på hylderne.

Galleriet har sin egen kunstcafé med panoramaudsigt over Limfjorden.

_____________________________________________________
kort 2

Tæ
t på



Jættestuen Lundehøj
Jættestuen Lundehøj, som er Thys eneste bevarede jættestue, ligger lidt 

nord for Heltborg mellem hovedvejen og fjorden.

Jættestuerne er bygget i bondestenalderen omkring 3.200 år før Kristi 
fødsel. Navnet fik de langt senere, da man sagde, at de kæmpestore jætter 

havde bygget de store stenkamre.

Modsat hovedparten af gravhøjene er er jættestuerne bygget med en 
indgang, så gravkammeret kunne bruges som begravelsesplads i mange år.

_____________________________________________________
kort 3

Heltborg Mølle
Heltborg Mølle er en jordstående hollandsk vindmølle.

Møllen, der er opført i 1875, består af en ottekantet overbygning med 
spåntækning på et grundmuret fundament med jordomgang og kælder af 
kampesten. Møllen har tre lofter over kælderen. Hatten er løgformet og 
beklædt med pap. Vingerne har hækværk til sejl og er forsynet med et 

udvendigt hejseværk.

Det er en relativ lille mølle, der krøjes manuelt med svans.

_____________________________________________________
kort 3



Heltborg Museum & Jernaldergård
Heltborg Museum & Jernaldergård er utraditionelt med sin kombination af 
en jernaldergård, et lokalmuseum og et kunstmuseum, hvor folk langvejs 

fra kommer for at se Jens Søndergaards malerier.

Her kan man opleve atmosfæren i et gammelt landbomiljø, glæde sig over 
smukke malerier og indsnuse røg fra jernalderhusets bålsted.

I sommersæsonen byder museet på spændende særudstillinger.

_____________________________________________________
kort 3

Doverodde Købmandsgård
Doverodde Købmandsgård er et kulturcenter, der både værner om historien 

og alligevel altid er i udvikling.

Her er cafe, udstillinger og koncerter.

Købmandsgården har selvfølgelig en høkerbutik, som har fået et facelift og 
på de originale hylder finder du også de mest moderne og lækre 

delikatesser fra både Thy og andre områder i Danmark.

_____________________________________________________
kort 4                



Statens Museum for kunst i Thy
Statens Museum for Kunst i Thy (SMK Thy) er en del af Statens Museum for 

Kunst – Danmarks nationalgalleri.

På museet bliver man inviteret til at opleve og udforske kunsten gennem 
udstillinger, omvisninger og arrangementer.

Man bliver vist både nye kunstværker, samt video- og lydværker fra SMK’s 
samling i udstillinger, udvalgt med henblik på det lokalområdet og 

omgivelserne.

_____________________________________________________
kort 4

Ydby Hede - Oldtidshøjene
Oldtidshøjene på Ydby Hede er landets største gruppe af bronzealderhøje 

med i alt 49 stk.

Oldtidskirkegården strækker sig helt ned til den del af Limfjorden, der 
hedder Skibsted Fjord.

Prøv også at forestille dig det betagende syn af Knud den Stores 1.000-
tallige flåde, der lå forankret her, inden den skulle drage på togt mod 

England.

_____________________________________________________
kort 4



Thinghuset - Jail & Art
Det lille fængsel er opført i 1833 med 4 fængselsceller, retslokale og bolig til 

arrestforvareren. Arresten fungerede frem til 1949 og har stort set stået 
uberørt hen siden.

Malene Schwartz`s farfar Otto Georg Schwartz, var herredsfoged fra 1907 
til 1915.

I galleriet i forhuset, som drives af ca. tyve lokale kunstnere og 
kunsthåndværkere fra Thy,  kan man opleve deres nyeste værker. 

_____________________________________________________
kort 5

Vestervig Kirke
Vestervig kirke er Nordens største landsbykirke. Grunden til at kirken er så 

stor, er at den oprindelig var en klosterkirke til det forsvundne Vestervig 
Kloster.

Kirken har et kanonisk solur, som der kun findes 2 tilsvarende af i hele 
Europa.

Til Vestervig kirke knytter sig sagnet om Liden Kirsten og Prins Buris, en 
ulykkelig kærlighedshistorie.

_____________________________________________________
kort 5



Æ Beeshus
Æ Beeshus er et historisk minde om studedrift på egnen. Æ Beeshus er en 

gammel kostald, som i sin tid blev brugt som ly for kvæget.

I dag bruges bygningen som udstillingshus om Vestervigs historie fra 
klostertiden, om byhøjen, naturen, kulturen og det fælles samspil.

Der er desuden en oversigtstavle over områdets øvrige seværdigheder.

_____________________________________________________
kort 5

Vestervig Klostermølle
Vestervig Klostermølle er en jordstående hollandsk vindmølle. Møllen, der 
er opført ca. 1860, består af en ottekantet overbygning med spåntækning 

på et grundmuret fundament med jordomgang og kælder.

Det er en relativt lille mølle med et vindfang på 15 meter og 
krøjer manuelt.

Møllen fungerer i dag som et lille museum. Møllens indretning og historie 
er grundigt beskrevet på plancher, der er ophængt uden for møllen.

_____________________________________________________
kort 5



1. ETAPE 
Spisesteder



Doverodde Købmandsgårds cafe
Frokosten i cafeen er lavet på den rigtige måde med gode råvarer, som 

nænsomt og kærligt bliver tilberedt af dygtige folk. 

Råvarer udvalgt i god kvalitet, handlet lokalt, økologisk og dansk, når det 
kan lade sig gøre. Smagen har altid første prioritet. 

Hjemmebagt brød, der ikke findes magen til andre steder.

_____________________________________________________
kort 3 & 4-1

Hostel Agger
AfterTrail øl, vin eller softdrink på terrassen

3-retters menu

Kaffe og kage

(I højsæsonen spises aftensmaden enten på det nærliggende 
Signalmasten eller på Agger Darling)

_____________________________________________________
kort 5



1. ETAPE 
Overnatning



Faciliteter
Mulighed for at stille din cykel i aflåst skur.

Cykel værksted og vaskeplads.

Ladestation til el-cykle eller ladning af batteri på værelset.

Mulighed for alle måltider, kaffe og kage samt snak, vin og kolde øl.

Stort morgenmadsbuffet.
_____________________________________________________

kort 5

Hostel Agger
Langt ude mod vest ligger den lille by Agger med sine cirka 350 indbyggere. 

Byen er en af kystbyerne i Thy og Cold Hawaii og ligger i en lille lomme i 
den fantastiske Nationalpark Thy.

Her, ud til det brusende Vesterhav, finder man Agger Hostel. 

Her kan man tage en dejlig overnatning og opleve fantastisk værtskab og 
en skøn natur.



1. ETAPE 
Vildsund – Agger
59 km
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1. ETAPE 
Vildsund – Agger
59 km

KORT 4
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1. ETAPE 
Vildsund – Agger
59 km

KORT 5
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2. ETAPE 
Agger - Klitmøller 

På anden dag møder du Nationalpark Thy, Vesterhavet og Cold Hawaii

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever 
since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

51 km



2. ETAPE 
Agger - Klitmøller
51 km
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2. ETAPE 
Oplevelser



Krik – Cold Hawaii Inland
Krik – Cold Hawaii Inland er kendt for at være et godt sted for wind- og 

kitesurfing. Især begyndere nyder godt af vigens rolige vand, som fremstår 
som et trygt badekar for surfere på begynderstadiet. 

Her kan man lege og øve, inden man måske bevæger sig ud på til 
vestkystens vildere vover.

Krik Vig er også et af de steder, hvor der mødes flest helårsbadere i Thy. 
Hver morgen uanset vejr og vind mødes ca. 30-35 helårsbadere og hopper 

i bølgen blå.
_____________________________________________________

kort 6

Agger Tange
Agger Tange med Svaneholmhus er den sydligste spids af Thy og indgang til 

Nationalpark Thy.

Landskabet på tangen og lige øst for den adskiller sig med laguner og 
strandenge fra naturtyperne i resten af nationalparken.

Ud over at være et af Nordeuropas betydeligste rasteområder for vandfugle 
er tangen samtidig en vigtig ynglelokalitet for truede engfugle. Spættede 

sæler ses tit på bankerne ved Agger Tange.

_____________________________________________________
kort 6



Fiskerhuset
Fiskerhuset i Agger er et fredet hus, som beretter om Aggers historie, 

levevilkår og byggeskik på Vestkysten. Huset emmer af atmosfære i de små 
lavloftede rum.

Der er en særudstilling i annekset, bl.a. om livet i Agger og byggeskik i Thy i 
1800-tallet.

Fiskerhuset blev sandsynligvis bygget i 1749, idet dette årstal er indskåret i 
en skabslåge i køkkenet og betragtes som husets dåbsattest.

_____________________________________________________
kort 6

De sorte huse
I Agger finder man en samling af karakteristiske sorte træhuse, hvis historie 

er knyttet til kystsikringen. 

“De Sorte Huse” var arbejdsplads for Vandbygningsvæsenet i begyndelsen 
af 1900-tallet.

I dag er De Sorte Huse ramme om forskellige kulturelle arrangementer i 
løbet af året, og her finder man også en udstilling om byens og 

kystfiskeriets historie.

_____________________________________________________
kort 6



Lodbjerg Fyr
Lodbjerg Fyr er bygget i 1883 af smukke granitsten fra Bohus, der blev 

sejlet fra Sverige til Danmark.

Fyret er 35 m højt og en lille bitte smule skævt, da man under 2. 
verdenskrig forsøgte at grave en tunnel fra fyret til en bunker bagerst i 

fyrhaven.

I den gamle fyrmesterbolig ved Lodbjerg Fyr er der nu indrettet en hyggelig 
café, hvor man kan spise friskbagt hjemmebag og nyde en god kop kaffe 

eller te.
_____________________________________________________

kort 6 & 7

Lodbjerg Kirke
Lodbjerg kirke, smukt og ensomt omgivet af skov og klitter, er Danmarks 

mindste middelalderlige landsbykirke.

Kirken er sandsynligvis blevet opført mellem 1490 og 1540.

Ved kirkens vestgavl er en klokkestabel i tømmer. Kirken har to sengotiske 
kalkmalerier: Maria som himmeldronning og kobberslangen i ørkenen.

Kirken skal være flyttet to gange, mens sogneboerne veg for 
sandflugten.

_____________________________________________________
kort 6



Bonbon Museet
I Bonbonmuseet drejer alt sig om verdens sødeste fristelse. I museet kan 

man lære om alt, hvad der er værd at vide om bolsjets historie, tradition og 
fremstilling.

Her finder gæsterne en mængde spændende genstande forbundet til 
bolsjets historie.

Dertil hører også en lille bolsjekogeri, hvor man oplever, hvordan 
håndlavede bolsjer blev fremstillet for hundrede år siden.

_____________________________________________________
kort 7

Skulpturhaven
Skulpturhaven i Svankjær grænser lige op til Nationalpark Thy. Den er med 

sine 11.000 m2 og altid over 200 skulpturer ude og inde nok at finde blandt 
de største i Nordjylland.

Den er oprettet af billedkunstner og skulptør Kirsten Barlit og arkitekt Jørn 
Bojer Snejstrup.

Haven omkranser Den gamle Skole, som Jørn Snejstrup på usædvanlig flot 
vis har restaureret, så huset i sig selv er et besøg værd.

_____________________________________________________
kort 7



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.

_____________________________________________________
kort 8

Käte Lassens Hus
I Käte Lassens Hus kan man se historien om de kunstnere, som har opholdt 

sig i Stenbjerg og brugte menneskene og naturen som motiver. 

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.

Bunkeren bag huset byder på en helt fantastisk udsigt.
_____________________________________________________

kort 8



Stenbjerg Landingsplads
Ved Stenbjerg Landingsplads ligger en samling af de karakteristiske, hvide 

redskabshuse fra den tid, hvor der blev drevet kystfiskeri fra stranden.

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 og resten bygget i simple konstruktioner og 

materialer, som bar tilfældighedens præg. 
_____________________________________________________

kort 8 & 9

Vorupør Museum
Vorupør Museum er indrettet i et tidligere 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 og om 

befolkningens livsvilkår med slid og slæb og religiøs vækkelse.

_____________________________________________________
kort 9



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.

_____________________________________________________
kort 9

Havbadet
I 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.

_____________________________________________________
kort 9



Vorupør Landingsplads
Vorupør Landingsplads er et autentisk lille fiskerleje med cirka 800 

indbyggere, hvorfra der har været drevet kystfiskeri gennem flere hundrede 
år.

Livet er tilbagelænet i Vorupør. Her går det hele i et lidt mere roligt tempo, 
og byen har udviklet sig kraftigt de senere år til at være endnu et 

surfermekka i Thy.

Her har du mulighed for at nyde havet, stranden og en is? 
– alt sammen på et sted.

_____________________________________________________
kort 9

Nationalparkcenter Thy
Danmarks første Nationalparkcenter åbnede i 2021 i klitterne ved Vorupør 

Landingsplads.

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.

_____________________________________________________
kort 9



Bøgsted Rende & Båken
Bøgsted Rende er et smukt naturområde i Nationalpark Thy.

Stednavnet Bøgsted Rende betyder »Byggestedet ved Renden« og har intet 
med bøgetræer at gøre.

En lille sti fører op til Bøgsted Rende Båke, et højt sømærke, som hæver sig 
højt over bevoksningen.

Den rødmalede båke, der er bygget af kraftige jerndragere og tømmer, har 
timeglasformet top.

_____________________________________________________
kort 9

Klitmøller – Cold Hawaii
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.
_____________________________________________________

kort 10 & 11



2. ETAPE 
Spisesteder



Stenbjerg Kro
Frokost med Nationalpark platten.

Platten er baseret på det, der lever og gror i Nationalparken, i Thy og på 
Mors.

Her er der stræbt efter at opnå det egnsbaserede resultat.

_____________________________________________________
kort 8 & 9

Juliette
?

_____________________________________________________
kort 11



2. ETAPE 
Overnatning



Mulighed for at stille din cykel i aflåst skur.

Ladestation til el-cykle eller ladning af batteri i hytten eller teltet.

Cykel vaskeplads.

Mulighed for alle måltider, kaffe og kage samt vin og kolde øl.

Friskbagt morgenbrød og croissanter

_____________________________________________________
kort 10

Nystrup Camping Klitmøller
Glæd dig til en hyggelig aften foran ildstedet, lyden af knitrende brænde og 

den imponerende stjernehimmel over dig. 

Slap af, lad dagens indtryk bundfælde sig og fald i søvn til lyden af bølgerne 
i det fjerne og naturen omkring dig. 

Vågn frisk og veludhvilet til solens første stråler og start dagen med 
friskbrygget kaffe og nybagte croissanter.

Overnat i Glampingtelt, tønde eller hytte.



2. ETAPE 
Agger - Klitmøller
51 km
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2. ETAPE 
Agger - Klitmøller
51 km

KORT 9

Vorupør
Landingsplads

Vorupør
Museum

Havbadet

Nordsø
Akvariet

Nationalparkcenter

Bøgsted Rende 
&  Båken

Stenbjerg
Landingsplads



2. ETAPE 
Agger - Klitmøller
51 km

KORT 10

Klitmøller
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3. ETAPE 
Klitmøller – Bjerget 

Tredje dagen byder på friske Hanstholm, en dejlig dag i klitplantagerne og et fuglefjeld

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever
since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

64 km
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Klitmøller – Bjerget
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3. ETAPE 
Oplevelser



Hanstholm Vildtreservat
Vildsundbroen over Limfjorden mellem Thy og Mors ved Vildsund er en 
buebro med klap, som gør det muligt for skibstrafikken af sejle igennem.

Vildsundbroen er 381 meter lang og består af 6 fag, hvoraf den ene er 
klapbroen. Den er opført i 1939

Her har der været bro eller færgefart i mere end hundrede år, og det tætte 
naboskab med Limfjordsøen Mors har på alle måder præget byen.

_____________________________________________________
kort 11 & 12

2. Hanstholm Havn
Vilsund – Cold Hawaii Inland er placer lige midt mellem Thy og Mors.

Med sin fantastiske beliggenhed i farvandet mellem Mors og Thy giver 
spottet mulighed for blandt andet havkajakker og SUP’ere at følge 4 smukke 

kyststrækninger med udsigt til molerklinter, grønne bakkedrag og 
strandenge med rigt dyreliv.

De gode vandforhold ved Vildsund giver også rig mulighed for en dukkert 
eller en tur på jetski eller vandscooteren.

_____________________________________________________
kort 12



Hanstholm Fyr
Vildsundbroen over Limfjorden mellem Thy og Mors ved Vildsund er en 
buebro med klap, som gør det muligt for skibstrafikken af sejle igennem.

Vildsundbroen er 381 meter lang og består af 6 fag, hvoraf den ene er 
klapbroen. Den er opført i 1939

Her har der været bro eller færgefart i mere end hundrede år, og det tætte 
naboskab med Limfjordsøen Mors har på alle måder præget byen.

_____________________________________________________
kort 12

2. Bunkermuseum Hanstholm
Vilsund – Cold Hawaii Inland er placer lige midt mellem Thy og Mors.

Med sin fantastiske beliggenhed i farvandet mellem Mors og Thy giver 
spottet mulighed for blandt andet havkajakker og SUP’ere at følge 4 smukke 

kyststrækninger med udsigt til molerklinter, grønne bakkedrag og 
strandenge med rigt dyreliv.

De gode vandforhold ved Vildsund giver også rig mulighed for en dukkert 
eller en tur på jetski eller vandscooteren.

_____________________________________________________
kort 12



Batteri Vigsø
Vildsundbroen over Limfjorden mellem Thy og Mors ved Vildsund er en 
buebro med klap, som gør det muligt for skibstrafikken af sejle igennem.

Vildsundbroen er 381 meter lang og består af 6 fag, hvoraf den ene er 
klapbroen. Den er opført i 1939

Her har der været bro eller færgefart i mere end hundrede år, og det tætte 
naboskab med Limfjordsøen Mors har på alle måder præget byen.

_____________________________________________________
kort 12

2. Lild Strand
Vilsund – Cold Hawaii Inland er placer lige midt mellem Thy og Mors.

Med sin fantastiske beliggenhed i farvandet mellem Mors og Thy giver 
spottet mulighed for blandt andet havkajakker og SUP’ere at følge 4 smukke 

kyststrækninger med udsigt til molerklinter, grønne bakkedrag og 
strandenge med rigt dyreliv.

De gode vandforhold ved Vildsund giver også rig mulighed for en dukkert 
eller en tur på jetski eller vandscooteren.

_____________________________________________________
kort 15

Tæ
t på



Bulbjerg
Vildsundbroen over Limfjorden mellem Thy og Mors ved Vildsund er en 
buebro med klap, som gør det muligt for skibstrafikken af sejle igennem.

Vildsundbroen er 381 meter lang og består af 6 fag, hvoraf den ene er 
klapbroen. Den er opført i 1939

Her har der været bro eller færgefart i mere end hundrede år, og det tætte 
naboskab med Limfjordsøen Mors har på alle måder præget byen.

_____________________________________________________
kort 15

2. Lund Fjordtårn
Vilsund – Cold Hawaii Inland er placer lige midt mellem Thy og Mors.

Med sin fantastiske beliggenhed i farvandet mellem Mors og Thy giver 
spottet mulighed for blandt andet havkajakker og SUP’ere at følge 4 smukke 

kyststrækninger med udsigt til molerklinter, grønne bakkedrag og 
strandenge med rigt dyreliv.

De gode vandforhold ved Vildsund giver også rig mulighed for en dukkert 
eller en tur på jetski eller vandscooteren.

_____________________________________________________
kort 16



Han Vejleskjulet
Vildsundbroen over Limfjorden mellem Thy og Mors ved Vildsund er en 
buebro med klap, som gør det muligt for skibstrafikken af sejle igennem.

Vildsundbroen er 381 meter lang og består af 6 fag, hvoraf den ene er 
klapbroen. Den er opført i 1939

Her har der været bro eller færgefart i mere end hundrede år, og det tætte 
naboskab med Limfjordsøen Mors har på alle måder præget byen.

_____________________________________________________
kort 16

2. Kærup Holmeskjulet
Vilsund – Cold Hawaii Inland er placer lige midt mellem Thy og Mors.

Med sin fantastiske beliggenhed i farvandet mellem Mors og Thy giver 
spottet mulighed for blandt andet havkajakker og SUP’ere at følge 4 smukke 

kyststrækninger med udsigt til molerklinter, grønne bakkedrag og 
strandenge med rigt dyreliv.

De gode vandforhold ved Vildsund giver også rig mulighed for en dukkert 
eller en tur på jetski eller vandscooteren.

_____________________________________________________
kort 16



3. ETAPE 
Spisesteder



Medvind
På Medvind bliver du inviteret indenfor til en ægte oplevelse af Hanstholm 

havn.

Side om side med kutterne i havnebassinet, med det bedste fra morgenens 
fiskeauktion, friskhøstede grøntsager fra landkvinderne og lokal øl i glasset, 

gives området den respekt, som det fortjener.

Menuen skifter dagligt, og inspireres altid af, hvad producenterne har på 
marken, og hvad bådene tager med ind.

_____________________________________________________
kort 12

2. Thy Event & Naturcenter
?

_____________________________________________________
kort 15 & 16



3. ETAPE 
Overnatning



Mulighed for at stille din cykel i aflåst skur.

Ladning af batteri på værelset.

Cykel vaskeplads.

Mulighed for alle måltider, kaffe og kage samt vin og kolde øl.

Lækker morgenmadsbuffet

_____________________________________________________
kort 15 & 16

Thy Event & Naturcenter
I hjertet af Thy, centralt placeret mellem Thisted, Hanstholm og Fjerritslev, 

finder du Thy Event & Naturcenter.

Her i den tidligere efterskole er der indrettet et moderne hostel, som er 
blevet istandsat med alle de moderne og nødvendige faciliteter.

Hostellet har fem huse. Alle husene er indrettet med fælles stuer, som 
indbyder til hyggelige stunder. 



3. ETAPE 
Klitmøller – Bjerget
64 km

KORT 11

Klitmøller 
Cold Hawaii

Nystrup Camping
Klitmøller

Hanstholm
Vildtreservat 



3. ETAPE 
Klitmøller – Bjerget
64 km

KORT 12

Batteri 
Vigsø

Bunkermuseum
Hanstholm

Havhaven

Hanstholm Fyr

Lodbjerg Fyr

Hanstholm
Havn

Hanstholm
Vildtreservat 

Medvind
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4. ETAPE 
Bjerget – Vildsund 

På den fjerde og afsluttende etape af Turen Rundt I Thy – by bike er du tilbage ved Limfjorden. 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever
since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
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4. ETAPE 
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4. ETAPE 
Oplevelser



Frøstrup Minilandsby
Oplev Frøstrup Minilandsby, som er en miniatureudgave af Frøstrup, der 
fra 1904 til 1969 var en driftig stationsby på Thisted-Fjerritslev-banen.

Frivillige håndværkere har siden 1998 arbejdet på at genskabe 
stationsbyen anno 1904-20 i skala 1:10, og målet er 80 huse, inklusive en 

model af sognekirken, Tømmerby Kirke, som ligger lidt øst for bygrænsen.

Husene fremstilles på eget værksted, som også kan besøges.

_____________________________________________________
kort 16

2. Højstrup Vikingegravplads
Højstrup Vikingegravplads er fra ca. år 800, og består af henimod hundrede 
høje og højninger, samt et utal af bautasten, nogle ved højene og andre på 

højene. En stor del af bautastenene udgør en skibssætning.

Nationalmuseet foretog i slutningen af forrige århundrede udgravninger. 
Her viste det sig, at gravpladsen er en blanding af grave med udbrændte lig 

og brændtbengrave.

Gravpladsen blev fredlyst i 1881.

_____________________________________________________
kort 16



Tømmerby Fjordtårnet
Fra Tømmerby Fjordtårnet kan gæster i sommerhalvåret høre og se 

rørdrum, samt flyvende rørhøg.

I rørskovens åbne vandflader ses ofte gråstrubet lappedykker, blishøne og 
gråand.

Odderen passerer jævnligt ved kanalen for foden af tårnet. Vejlerne menes 
at rumme Danmarks største bestand af det vævre vanddyr.

_____________________________________________________
kort 17

Østerild Testcenter
Ved testcenteret kan du komme helt tæt på fremtidens vindteknologi.

Vingerne fra de 7 møller suser lige over hovedet på dig, og vindmøllerne er 
med deres imponerende op til 271 meters højde op til 100 meter højere 

end de normale vindmøller, du ser i det danske landskab.

Her kan du få svar på, hvordan en vindmølle bliver bygget og se forskellige 
vindmøllemodeller. Du kan også lege med vind og vindtunneller.

_____________________________________________________
kort 17

Tæ
t på



Thy Cablepark - Cold Hawaii Inland
Den store attraktion i Synopal Havn er Wakeboarding hos Thy Cablepark. 

Thy Cablepark er en ny “kabelpark”, som er blevet opført i Synopal-havnen i 
Thisted.

Wakeboarding består i, at man på et bræt bliver trukket efter et kabel – lidt 
ligesom at stå på vandski efter en båd – bare nemmere og sjovere! 

Man kan også slænge sig på terrasserne, tage børnene med ned og lave 
sandslotte på sandstranden, hoppe i vandet eller smide en pølse på grillen.

_____________________________________________________
kort 18

2. Thisted Museum
Thisted Museum er indrettet i en privatbolig fra 1924 midt i Thisteds 

centrum.

Der er en samling af oldtidsfund, der afspejler den tætte oldtids-bebyggelse 
i Thy. Af sjældne fund kan nævnes nogle elegante flintpilespidser fra yngre 

stenalder og to lerkar fra romersk jernalder fundet i Nørhå.

Der er mindestuer for forfatteren J.P. Jacobsen og skolemanden Christen 
Kold.

_____________________________________________________
kort 18



Thisted Pigen
Thisted Pigen er en bronzestatue stående på granitsokkel, skabt af 
kunstneren Wienberg-Jensen i konkurrence om kunstakademiets 

guldmedalje, hvis opgave i 1956 var: ‘En fritstående nøgen figur til et 
moderne parkanlæg’.

Statuen indbragte guldmedalje og blev året efter købt af Thisted 
Kommune.

Henning Wienberg-Jensen er født og opvokset i Thisted.

_____________________________________________________
kort 18+19

Søbadet – Cold Hawaii Inland
I dag er Thisted Søbad byens sommersamlingssted. Den lille halvø, hvor 

søbadet ligger, danner en fremskudt græsplæne ud i vandet, og spottet er 
af samme grund meget velegnet til badeaktiviteter.

Søbadets grønne arealer er indrettet med hyggekroge og siddemuligheder, 
og adgangen til vandet er med ramper og træterrasser, der sikrer lækker og 

nem adgang for alle helt ud i vandet.

Om vinteren her spottet Thys største vinterbadeklub med over 100 
medlemmer.

_____________________________________________________
kort 19



4. ETAPE 
Spisesteder



Cafe Bryggen
?

_____________________________________________________
kort 12

2. Hotel Vildsund Strand
?

_____________________________________________________
kort 15 & 16



4. ETAPE 
Overnatning



Mulighed for at stille din cykel i aflåst skur.

Ladning af batteri på værelset.

Cykel vaskeplads.

Mulighed for alle måltider, kaffe og kage samt vin og kolde øl.

Lækker morgenmadsbuffet

_____________________________________________________
kort 15 & 16

Hotel Vildsund Strand
Hyggelige Hotel Vildsund Strand ligger perfekt placeret, som det allerførste 

du møder, når du krydser Vildsundbroen og ankommer til Thy.

Hotellet er perfekt til overnatning før første etape og efter en lang dag på 
sidste etape, inden du drager hjemad igen.

Hotellet har hyggelige værelse og en dejlig restaurant.



4. ETAPE 
Bjerget - Vildsund
46 km

KORT 16

Højstrup
Vikingegravplads

Thy Natur & 
Eventcenter

Frøstrup 
Minilandsby



4. ETAPE 
Bjerget - Vildsund
46 km

KORT 17

Østerild 
Testcenter

Tømmerby 
Fjordtårnet



4. ETAPE 
Bjerget - Vildsund
46 km

KORT 18

Thisted
Museum

Thisted Pigen
Thy Cablepark

Cold Hawaii 
Inland

Cafe
Bryggen



4. ETAPE 
Bjerget - Vildsund
46 km

KORT 19
Søbadet

Cold Hawaii 
Inland

Thisted 
Pigen



4. ETAPE 
Bjerget - Vildsund
46 km

KORT 20

Hotel
Vildsund Strand


