
Praktiske oplysninger 

 Priserne inkluderer: Transport, alle entreer samt ophold med fuld forplejning 

ekskl. drikkevarer 

 Tilmelding: Senest fredag den 20. maj til kreds50.pensionist@gmail.com 

   eller: 57674455  

 Betaling sammen med tilmelding: Reg. nr.: 9888  konto: 0000513746  

 Værelsestype: Bestil enkelt- eller dobbeltværelse ved tilmeldingen  

 Påstigningssted: Ringsted Station (Ved busholdepladsen) kl. 08.00 og fra 

busterminalen i Sorø kl. 08.20. Giv besked, hvis Sorø 

 Forventet hjemkomst Sorø: Den 30.  juni ca. kl. 18.30  

 Busfaciliteter: Toilet og klimaanlæg. 

 Gør opmærksom på, hvis der er  noget, man ikke kan tåle vedr. maden 

 Husk evt. badedragt. (Se billedet fra hotellet) 

Det er bestyrelsens håb, at rigtigt mange medlemmer af Pensionistforeningen 

vil melde sig til denne 4-dages tur. Vi har igen i år forsøgt at tilrettelægge et 

spændende og varieret program til en rimelig pris.  

Ret til ændringer forbeholdes 

Dobbeltværelse: Medlem: 3.100 kr. - gæst 3.500 kr. 

Enkeltværelse: Medlem 3.200 kr. - gæst 3.600 kr. 

4-dagestur 
Nordvestjylland 

27.-30. juni 2022 



27. juni 

Cark- H. Pedersens Museum 

Afgang med bus fra Ringsted Station kl. 8.00. 

Efter påstigning i Sorø kl. 8.20, kører vi mod 

Hanstholm. En tur på ca. 384 km. Vi drikker  for-

middagskaffe/te ved Lillebæltsbroen og kører vide-

re til Birk Center Park, Herning.  Parken er en ver-

den af kunst, smukke haveanlæg, skulpturer samt 

to museer: Herning Museum of Contemporary Art 

og Carl-Henning Pedersens museum, som man 

kan besøge mod egenbetaling. 

Herefter spiser vi frokost på Hotel Eyde, hvorefter 

vi kører til Hanstholm Hotel. 

Efter indkvartering er der mulighed for at kigge på 

omgivelserne og gå en tur ned til havet. 

Middag kl. 19.00 hver dag. 

Efter morgenbuffet 7.00 - 8.30 kører vi kl. 9.00 ud 

i Nationalpark Thy, hvor vi først skal se Lodbjerg 

Fyr. Fra toppen af fyret er der en flot udsigt over 

uspoleret natur i alle retninger. Der er også mulig-

hed for at gå en tur rundt i området, inden vi drik-

ker formiddagskaffe. 

Vestervig Kirke, Danmarks største landsbykirke, 

er næste mål for turen. Ifølge sagnet er Valdemar 

den Stores søster Liden Kirsten og Prins Buris 

begravet under en stor granitsten på kirkegården. 

Vi spiser frokost på Tinghuskroen og kører videre 

Lodbjerg Fyr 

Vestervig Kirke 

Mulighed for en svømmetur 28. juni 

Dagsprogram for turen til Nordvestjylland 

Udsigt over Birk Center Park De geometriske haver 

Hanstholm Hotel 

Hotel Eyde 

29. juni 

Svinkløv Badehotel 

Lyngmølle på Grønnestrand 

Bulbjerg 

Afgang kl. 8.30. Vi skal først besøge Bulbjerg 

og opleve Danmarks eneste fuglefjeld - måske 

fra toppen, måske nede fra stranden. Men vi 

tager en lille omvej forbi Frøstruplejren først. 

Fra toppen af Bulbjerg kan man se resten af 

Skarreklit, der knækkede i 1978.Vi skal også se 

en observationsbunker fra 2. Verdenskrig indret-

tet som et lille museum.  

Turen fortsætter til et moderne bådebyggeri ved 

Slettestrand, hvor vi skal se, hvad der gøres for 

at bevare Danmarks sidste store kystlandings-

pladser og de tilhørende klinkbyggede havbåde. 

Derfra kører vi til Svinkløv Badehotel og spiser 

frokost og kigger på omgivelserne. 

På hjemturen besøger vi Kirsten Kjærs Muse-

um, hvor vi også drikker eftermiddagskaffe. 

30. juni 

til Stenbjerg Landingsplads -  udgangspunkt for 

kystfiskeri gennem århundreder. Derefter besøger 

vi Nørre Vorup Nationalparkcenter, der åbnede i 

2021. Der er er afsat tid til at udforske det nye 

center både inde og ude, inden vi kører gennem 

Nationalparken via Klitmøller til Hanstholm - ca. 

27 km.  

Kort over Nationalpark Thy 

Nationalparkcenter Thy 

Tinghuskroen 

Kirsten Kjærs Museum 

Afgang fra hotellet kl. 9.00. Vi kører til Hanklit 

på Mors, hvor vi skal se de imponerende moler-

skrænter. 

Derfra går turen til Mønsted, hvor vi drikker for-

middagskaffe/te, inden vi skal en tur ned i kalk-

gruberne. 

Inden hjemturen begynder, spiser vi middag på 

Mønsted Kro.  

Forventet hjemkomst Sorø ca. kl. 18.30. 


