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Welcome to the West Coast of North Jutland.
We have gathered lots of inspiration for you who 

want a really nice vacation with all the best experiences 
in nature, local dining experiences, events, shopping, 

attractions and art.

E N J O Y  Y O U R  R E A D I N G

Willkommen an der Westküste Nordjütlands.
Wir haben viele Inspirationen für alle gesammelt, die ei-

nen schönen Urlaub mit den besten Naturerlebnissen, lokalen 
kulinarischen Erlebnissen, Veranstaltungen, Einkaufsmöglich-
keiten, Sehenswürdigkeiten und Kunst verbringen möchten.

V I E L  V E R G N Ü G E N  B E I M  L E S E N
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Strandene langs Nordjyllands Vestkyst, fra Hirtshals i 
nord til Thorupstrand i sydvest, er helt vidunderlige og 
bestemt et besøg værd. 
Regionen er kendt for sine brede sandstrande med det 
smukke hvide sand og de høje klitter. Uanset om du er til 
badeturer på en sommerdag, vildt vejr og høje bølger på 
en efterårsdag eller en smuk solnedgang, så er strande-
ne altid en god oplevelse på hver sin måde.
Samtidig er de ofte centrum for masser af aktiviteter, 
og flere steder tilbydes der også forskellige slags vand-
sportsaktiviteter.

Strandene ligger som perler på en snor fra nord til syd. 
Længst mod nord fra Tversted og ned til Lønstrup og Nr. 
Lyngby kan du opleve de meget stejle klinter og enestå-
ende udsigter ud over vandet og stranden.
Fra Løkken og ned til Saltum, Blokhus, Rødhus og Ej-
strup strand afløses det af den meget brede og kørefaste 
strand samt de smukke, høje sandklitter. Et særligt ken-
detegn er det smukke hvide badehuse, som både findes 
i Blokhus og Løkken.

Som noget helt unikt er det også muligt at køre i bil eller 
på cykel langs med Vesterhavet. Hele vejen fra Løkken til 
Rødhus er stranden kørefast, og flottere køretur skal man 
lede længe efter.

Det smukke kystlandskab fortsætter fra Tranum strand, 
via Slettestrand, Svinkløv og ud til Thorupstrand, hvor 
stederne bærer præg af den gamle kystfiskerkultur og 
det maritime miljø er et stærkt kendetegn. Smukke hav-
både hviler på stranden efter dagens fangst er landet og i 
Thorupstrand kan du samtidig købe den friskfangede fisk 
med hjem. 

De hvide 
sandstrande
Bølgebrus, klitter og smukke 
solnedgange 

STRANDE

Scan koden med din  
mobiltelefon
og find oversigten eller se kortet på 
midteropslaget her i magasinet
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The beaches along the west coast of North Jutland, 
from Hirtshals in the north to Thorupstrand in the 

southwest, are wonderful and well worth a visit. 
The region is known for its wide sandy beaches with 
beautiful white sand and high dunes. Whether you fancy 
a swim on a summer’s day, wild weather and high waves 
on an autumn’s day or a beautiful sunset, the beaches are 
always a good experience in their own way.
At the same time, they are often the centre of lots of ac-
tivities, and several places also offer different kinds of 
water sports activities.
The beaches are like pearls on a string from north to 
south. Further north from Tversted and down to Lønstrup 
and Nr. Lyngby you can experience the very steep cliffs 
and unique views over the water and beach.
From Løkken and down to Saltum, Blokhus, Rødhus and 
Ejstrup beach, it is replaced by the very wide and safe 
beach and the beautiful, high sand dunes. A special fea-
ture is the beautiful white small bathhouses, which can 
be found in both Blokhus and Løkken.
Uniquely, it is also possible to drive or cycle along the 
North Sea. All the way from Løkken to Rødhus the beach 
is roadworthy and you will have to look hard for a better 
drive.
The beautiful coastal landscape continues from Tranum 
beach, via Slettestrand, Svinkløv and out to Thorup-
strand, where the places bear the mark of the old coastal 
fishing culture and the maritime environment is a strong 
characteristic. Beautiful sea boats rest on the beach after 
the day’s catch has been landed and in Thorupstrand you 
can also buy the freshly caught fish to take home. 

Scan the code with your mobile phone and see the over-
view

The white sandy beaches
Waves, dunes and beautiful sunsets 

BEACHES

Die Strände entlang der Westküste Nordjütlands, von 
Hirtshals im Norden bis Thorupstrand im Südwesten, 

sind absolut wundervoll und auf jeden Fall einen Besuch 
wert. 
Die Region ist bekannt für ihre breiten Sandstrände mit 
wunderschönem weißen Sand und hohen Dünen. Egal, ob 
Sie an einem Sommertag schwimmen gehen, stürmisches 
Wetter und hohe Wellen an einem Herbsttag erleben oder 
einen wunderschönen Sonnenuntergang betrachten, die 
Strände sind auf ihre Art immer ein tolles Erlebnis.
Gleichzeitig sind sie oft Schauplatz vieler Aktivitäten. So 
bieten beispielsweise mehrere Orte verschiedene Wasser-
sportaktivitäten an. Die Strände liegen von Norden nach 
Süden wie Perlen an einer Schnur. Von Tversted im Nor-
den bis hinunter nach Lønstrup und Nørre Lyngby können 
Sie die steilen Klippen und einzigartige Ausblicke über das 
Wasser und den Strand erleben. Von Løkken hinunter nach 
Saltum, Blokhus, Rødhus und Ejstrup Strand werden sie 
von einem breiten und befahrbaren Strand und schönen 
hohen Sanddünen abgelöst. Eine Besonderheit sind die 
hübschen weißen Badehäuser, die sowohl in Blokhus als 
auch in Løkken zu finden sind. Einzigartig ist auch, dass 
man mit dem Auto oder dem Fahrrad auf dem Strand ent-
lang der Nordsee fahren kann. Auf der ganzen Strecke von 
Løkken bis Rødhus ist der Strand befahrbar und man muss 
lange nach einer schöneren Fahrt suchen.
Die schöne Küstenlandschaft setzt sich vom Tranum-
Strand über Slettestrand und Svinkløv bis nach Thorups-
trand fort, wo die Orte den Stempel der alten Küstenfische-
reikultur tragen und von dem maritimen Umfeld geprägt 
sind. Hübsche Fischboote liegen am Strand, nachdem der 
Fang des Tages angelandet ist. In Thorupstrand können 
Sie den frisch gefangenen Fisch auch kaufen und mit nach 
Hause nehmen. 

Scannen Sie den Code mit Ihrem Handy und sehen Sie sich 
die Übersicht an

Die weißen Sandstrände
Wellen, Dünen und wunderschöne  
Sonnenuntergänge 

STRÄNDE



Oplev Skandinaviens største Uldfestival 
Uldfestivallen i Saltum er en årlig begivenhed med mere 
end 20.000 besøgende, der alle har en fælles interesse 
indenfor garn, strik, hækling m.m. På festivalen kan op-
leves ca. 50 udstillere, man kan deltage i workshops og 
gøre sig en god handel. Festivalen finder sted ved Jambo 
Feriepark, Solvejen 60, 9493 Saltum og afvikles i 2023, 
d. 13.-14. maj.

Musik på Torvet – Blokhus
Det bliver festligt, folkeligt og fornøjeligt med gratis ad-
gang og plads til alle. Der skrues nemlig helt op for ferie-
stemningen med masser af ørehængere og kolde fadøl 
i hanerne, når Erhvervsforeningen Destination Blokhus, 
igen inviterer til gratis musikoplevelser på Blokhus Torv. 
Årets musikprogram er en sand kavalkade af kendte øre-
hængere, hvor der er lagt op til fællessang og højt humør. 
Vær med på alle torsdage i perioden uge 27-32. 

Blokhus Fly-In
Der lægges an til landing og højtflyvende oplevelser i 
Blokhus.
Søndag d. 20. august fyldes luften over Blokhus med alt 
fra propelfly, gyrokoptere, veteranfly og hjemmebyggede 
fly. Der er underholdning for hele familien, når Blokhus 
Fly-in 2023 afvikles på Blokhus Strand. Det er altid en 
sikker publikumstræffer med tusindvis af publikummer, 
når Erhvervsforeningen Destination Blokhus inviterer til 
Fly-In, hvor 20 forskelligartede fly lander direkte på den 
brede hvide strand med Vesterhavet som kulisse til den 
ene side og de hvide klitter til den anden. 

Ferie med  
oplevelser
Fede events og oplevelser du ikke 
må gå glip af på din ferie

EVENTS

Scan koden med din  
mobiltelefon
og find endnu flere events 
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Experience Scandinavia’s largest wool festival 
The Wool Festival in Saltum is an annual event with 

more than 20,000 visitors who all have a common inter-
est in yarn, knitting, crochet, etc. At the festival you can 
experience about 50 exhibitors, participate in workshops 
and make a good deal. The festival takes place at Jambo 
Feriepark, Solvejen 60, 9493 Saltum and will be held in 
2023, May 13-14.

Music at the square - Blokhus
It will be festive, popular and fun, with free entry and 
space for everyone. The holiday atmosphere is turned up 
with lots of catchy tunes and cold draft beer in the taps, 
when the Business Association Destination Blokhus, once 
again invites you to free music experiences at Blokhus 
Torv. This year’s music program is a veritable cavalcade 
of well-known catchy tunes, with plenty of opportunities 
for sing-alongs and high spirits. Join us on all Thursdays 
in the period week 27-32. 

Blokhus Fly-In
Landing and high-flying adventures are in store in 
Blokhus.
On Sunday, August 20, the air over Blokhus will be filled 
with everything from propeller planes, gyrocopters, vin-
tage planes and home-built planes. There will be enter-
tainment for the whole family when Blokhus Fly-in 2023 
takes place on Blokhus Strand. It is always a sure hit with 
thousands of spectators when the business association 
Destination Blokhus invites to Fly-In, where 20 differ-
ent airplanes land directly on the wide white beach with 
the North Sea as a backdrop on one side and the white 
dunes on the other. 

Scan the code with your mobile phone and find even 
more events 

Experiential holidays
Great events and experiences not to be 
missed on your holiday

EVENTS

Erleben Sie Skandinaviens größtes Wollfest 
Das Wollfestival in Saltum ist eine jährliche Veran-

staltung mit mehr als 20.000 Besuchern, die ein gemein-
sames Interesse an Garn, Stricken, Häkeln usw. verbindet. 
Auf dem Festival können Sie ca. 50 Aussteller erleben, an 
Workshops teilnehmen und viele Dinge günstig kaufen. Das 
Festival findet 2023 vom 13.-14. Mai im Jambo Feriepark, 
Solvejen 60, 9493 Saltum statt.

Musikerlebnissen im Blokhus
Es wird festlich, beliebt und unterhaltsam bei freiem Eintritt 
und mit Platz für alle. Mit vielen Ohrwürmern und frisch ge-
zapftem Bier schlägt die Urlaubsstimmung so richtig Wel-
len, wenn der Unternehmerverband Destination Blokhus 
wieder zu kostenlosen Musikerlebnissen auf dem Markt-
platz von Blokhus einlädt. Das diesjährige Musikprogramm 
ist eine wahre Kavalkade bekannter Musikstücke, bei der 
gemeinsames Singen und gute Laune angesagt sind. Be-
suchen Sie uns an jedem Donnerstag in den Kalenderwo-
chen 27-32. 

Blokhus Fly-In
In Blokhus gibt es hochfliegende Erlebnisse.
Am Sonntag, dem 20. August füllt sich die Luft über Blokhus 
mit Propellerflugzeugen, Gyrocoptern, Oldtimerflugzeugen 
und selbstgebauten Fluggeräten. Wenn Blokhus Fly-in 
2023 am Strand von Blokhus stattfindet, gibt es Unterhal-
tung für die ganze Familie. Bei tausenden Zuschauern ist 
es immer ein Hit, wenn der Unternehmerverband Destina-
tion Blokhus zum Fly-In einlädt, bei dem 20 verschiedene 
Fluggeräte direkt auf dem breiten weißen Strand landen, 
mit der Nordsee als Kulisse auf der einen Seite und den 
weißen Dünen auf der anderen. 

Scannen Sie den Code mit Ihrem Handy und finden Sie 
noch mehr Veranstaltungen 

Erlebnisreicher Urlaub
Tolle Events und Erlebnisse, die Sie in Ihrem 
Urlaub nicht verpassen dürfen

VERANSTALTUNGEN

7 
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JAMMERBUGT KOMMUNE • TOFTEVEJ 43 • 9440 AABYBRO • TLF. 72 57 77 77 • www.jammerbugt.dk

Et meget populært, dansk ferieområde langs den 
danske vestkyst med de kendte feriesteder Blok-

hus, Slettestrand-Svinkløv og Thorupstrand. Her kan 
du opleve enestående natur og ægte badebystemning 
sammen med autentisk, maritim kystkultur, lokale føde-
vareoplevelser og masser af aktiviteter og events hele 
året.  Jammerbugten byder både på de lange, brede, hvi-
de sandstrande, den barske vesterhavsnatur, stemnings-
fyldte badebyer og det blide limfjordsland med historie 
og havnemiljøer.  Nyd den ægte badebystemning i den 
populære kystby Blokhus. Oplev havet, lyset, de høje klit-
ter og den hvide sandstrand og mærk feriestemningen 
med is, shopping og cafébesøg eller find de lokale spe-
cialiteter på råvaremarkederne. 

Velkommen til Jammerbugten
En unik perle ved Vesterhavet

Welcome to Jammerbugten - The Bay of Denmark. 
A very popular, Danish holiday area along the Dan-

ish west coast with the wellknown holiday areas Blokhus, 
Slettestrand. Svinkløv and Thorupstrand. Here you may 
experience unique nature and a genuine seaside atmos-
phere together with authentic maritime coast culture, 
local food experiences and lots of activities and events 
all the year round. The Bay offers long, wide and white 
beaches as well as the specific North Sea nature, sea-
side resorts with atmosphere and the gentle countryside 

along Limfjorden with its own history and harbours. Enjoy 
the genuine seaside atmosphere in the popular seaside 
resort Blokhus. Experience the sea, the light, the dunes 
and the white beach and feel the atmosphere of holiday.

Willkommen in der Jammerbucht. Das vielleicht belieb-
teste Urlaubsgebiet entlang der dänischen Nordsee-

küste mit den bekannten Badeorten Blokhus, Slettestrand- 
Svinkløv und Thorupstrand. Hier kann man die einzigartige 
Natur und die echte Badeortstimmung im Einklang mit einer 
authentischen, maritimen Küstenkultur, örtlichen Gaumen-
freuden und unzähligen Aktivitäten und Events ganzjährig 
erleben.
Genießen Sie die unverfälschte Badeortsstimmung in dem 
beliebten Strandbad Blokhus, das Meer, die hellen, hohen 
Dünen und den weißen Sandstrand und erleben Sie die Ur-
laubsstimmung mit Eis, Shopping, Café- und Restaurantbe-
suchen und erforschen die örtlichen Spezialitäten auf den 
Rohwarenmärkten.

8 
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Er du på besøg langs Nordjyllands vestkyst, så er 
der masser af muligheder for at opleve spændende 

events og markeder.
Koncerter, fly der lander på stranden, råvaremarkeder, 
maratonløb, festivaler og millioner af julelys. Listen er 
lang, og der er noget for enhver smag på alle dele af 
året.
I kalenderen finder du de aktuelle datoer*, og så er det 
ellers bare med at vælge dine favoritter.
(*Der tages forbehold for datoændringer)

Events og markeder
Kalender med de største oplevelser

Wenn Sie die Westküste Nordjütlands besuchen, gibt 
es viele Möglichkeiten, interessante Veranstaltungen 

und Märkte zu erleben.
Konzerte, Flugzeuge, die am Strand landen, Märkte, Mara-
thons, Festivals und Millionen von Weihnachtslichtern. Die 
Liste ist lang und zu jeder Jahreszeit ist für jeden etwas 
dabei.
Im Kalender finden Sie die aktuellen Termine*, dann brau-
chen Sie nur noch Ihre Favoriten auszuwählen.
(*Datumsänderungen vorbehalten)

If you’re visiting the west coast of North Jutland, 
there are plenty of opportunities to experience ex-

citing events and markets.
Concerts, planes landing on the beach, produce markets, 
marathons, festivals and millions of Christmas lights. 
The list is long and there is something for everyone at all 
times of the year.
Check the calendar for the current dates* and then pick 
your favourites.
(*Dates are subject to change)

Scan koden med din mobiltelefon og 
find flere events

Scan the code with your mobile phone 
and see all events

Scannen Sie den Code mit Ihrem 
Handy und alle Veranstaltungen sehen 

KLIP UD OG GEM TIL OPSLAGSTAVLEN

ALLE DAGE HELE ÅRET
Morgenbadning med Søstjernerne  
- Blokhus strand
1. - 10. APRIL 
Påskefestival med stort aktivitets- 
program Blokhus
16. APRIL 
Forest 2 the bay løb – Blokhus
25� APRIL – 30. NOV.
Sandskulpturfestival i Skulpturparken 
Blokhus
13. – 14. MAJ 
Skandinaviens største Uldfestival
18. – 20. MAJ 
Rolls Royce Træf i Blokhus
ONSDAGE I ULIGE UGER 
24. MAJ – 20. SEPT.
Bil & Motorcykeltræf i Blokhus
27. – 28. MAJ 
Blokhus Wind Festival - Blokhus strand
4. JUNI 
Blokhus og Bilerne – Blokhus Torv

15. – 18. JUNI 
Blokhus Internationale Faldskærms-
konkurrence – Blokhus strand

17� – 26. JUNI 
Nordsøfestival - Blokhus
23. JUNI 
Sankthans fest - Blokhus strand
TIRSDAGE 27. JUNI – 8. AUG.
Råvaremarked - Blokhus Torv
ALLE DAGE 1. JULI – 5. AUG. 
Streetfood Marked i Hune
2. JULI 
Vesterhavsmarch - Blokhus
MANDAGE 3. JULI – 24. JULI 
Happy Days i Hune
6. JULI – 3. AUG. 
Levendegørelse Herregården Bratskov
TORSDAGE 6. JULI – 10. AUG.
Store gratis på torvet i Blokhus med 
anerkendte danske kunstnere
8� JULI 
Løkken Koncert
24. JULI 
By Night i Hune
28. – 29. JULI 
Vesterhavsrock i Fjerritslev
3. – 5. AUG�
Hirtshals Fiskefestival

3. – 6. AUG.
Løkken Antikmesse
6� AUG�
Blokhus Marathon
20. AUG�
Blokhus Fly In – Blokhus Strand
25. – 27� AUG�
Løkken Molefestival
26� AUG�
Kutterfestival Thorupstrand
6. – 22. OKT�
Lysfald i Fårup Sommerland 
14. – 22 OKT�
Efterårsfestival i Blokhus og 
Slettestrand/Thorupstrand 
- Stort aktivitetsprogram
ALLE DAGE NOV. OG DEC.
Blokhus Skøjtebane
4. NOV.-30. DEC.
Magisk Jul Skulpturparken Blokhus
31. DEC�
Nytårsbad – Blokhus strand
FEBRUAR 2024 - UGE 7 OG 8
Vinterfestival med stort aktivitets- 
program Blokhus

Eventkalender 2023

9 
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Mere inspiration om
naturen
Scan koden med dit mobilkamera og følg linket

1. KETTRUP BJERGE
Nord for Blokhus finder man nogle af Jammerbugtens 
”bjerge”. Selvom nordjyderne er kendte for at være be-
skedne og endda ofte underdrive, så er det smukke ku-
perede landskab engang blevet døbt Kettrup Bjerge. For 
nogle en overdrivelse, da den højeste tinde er på 43 me-
ter. Men det er et fantastisk udsigtspunkt, der hele året 
rundt er værd at besøge. Ikke mindst i de kolde måneder.

Op og ned, op og ned. De utallige små og større mare-
halm-dækkede runde bakketoppe skaber et næsten 
eventyrligt landskab og gør sammen med de grønne 
enge Kettrup Bjerge til en naturperle. Populært er det 
at vandre her. Fra den højeste bakke, Ørnbjerg, der med 
sine 43 meter hæver sig over resten af landskabet, kan 
man nyde en flot udsigt over hele området. I klart vejr 
kan man se hele Jammerbugten, fra Hanstholm i syd til 
Rubjerg Knude mod nord.

Det er ikke kun naturen, der fascinerer i Kettrup Bjerge - 
også historien kommer til syne her. I Kettrup Bjerge findes 
23 bunkere, der under 2. Verdenskrig udgjorde et kyst-
batteri med fire 15-centimeter kanoner og en marinera-
darstation. Nogle af dem kan dog være svære at finde i 
dag mellem de mange sommerhuse. På Ørnbjerg finder 
man dog stadig batteriets kraftige ildlederbunker, hvorfra 
man i klart vejr kan opleve det utrolige overblik over far-
vandet, som batteriet skulle beskytte.

2. RUBJERG KNUDE FYR
På kanten af Vesterhavet, ca. en halv times kørsel fra 
Blokhus, må du ikke snyde dig selv for et besøg på Rub-
jerg Knude. Fyret, som står yderst og på toppen af klitten 
blev landskendt da en flytning tilbage i 2019 blev iværk-
sat for at undgå at det 700 tons tunge fyr styrtede i ha-
vet. Nu står fyret i sikkerhed, og gæsterne kan komme 
ind i fyret, tage trappen op og nyde en helt enestående 
udsigt udover hele bugten.

Naturperler
5 ”MUST SEE” til bucketlisten

NATUR

Kom til tops og nyd den
smukke udsigt fra fyret
 med udsigt over Vesterhavet 
og Rubjerg Knude området. 
Find dit indre barn frem og 
hop ud i sandklitterne med 
et af Nordjyllands mest 
populære vartegn i 
baggrunden.

”

”
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Impressive nature 
Five places you should see along the North Jutland 
West Coast.

Spannende Naturerlebnisse
Schönne Natur, die einen Besuch wert sind.

3.  SVINKLOVENE VED SVINKLØV
Oplev det bølgede og smukke, grønne landskab ved 
Svinklovene, som udgør det nordvestlige hjørne af 
Svinkløv Plantage. Nyd den betagende udsigt ud over 
landskabet og Jammerbugten. Måske kan du genkende 
landskabet - det er nemlig her naturoptagelserne til den 
kendte Tv-serie, Badehotellet, er optaget.

Svinklovene er navnet på en del af det dramatiske land-
skab ved Svinkløv Klitplantage, et 700 hektar stort stats-
ejet område med offentlig adgang. I det lave område mod 
syd fandtes frem til middelalderen det åbne sund, som 
forbandt Vesterhavet med Limfjorden. Den betagende 
udsigt fra toppen af Svinklovene er ikke bare smuk, men 
i høj grad historisk. 

4.  LØKKEN LÆMOLE
Løkken Mole er en læmole, der indbyder til en slentretur 
og til at se Løkken fra en anden side. Molen er renoveret 
i 2015 med solskinsplads, skønne nye faciliteter til lyst-
fiskere. Fiskerne trækker stadig deres både op i læ fra 
molen. Læmolen blev bygget i 1927-1931 og ombygget 
i 1950’erne, og dens primære funktion er at skabe læ for 
fiskerne, der trækker bådene op på stranden. 
Projektet Løkken Moleleje skal skabe grundlag for nye 
aktiviteter i moleområdet og styrke sammenhæng mel-
lem by og hav. I 2015 blev molen indviet igen efter et stort 
stykke renoveringsarbejde. Hele året rundt kan man fra 
spidsen af molen udfolde sig med fiskestangen. Efter re-
noveringen er der blevet lavet flere faciliteter til lystfiske-
re med mere plads – også til kørestole. Derudover er der 
vandhaner til at skylle fiskene og gelænder med holder til 
fiskestangen. På molen kan man fange fiskearter såsom 
rødspætter, torsk, makrel, hornfisk, ål, isinger og skrub-
ber.

5. FOSDALEN
Fosdalen skærer sig ned i Danmarks længste indlands-
klit, Lien. Fosdalen er kildevæld og fantastiske udsigter 
og stedet er en del af Danmarks Naturkanon. Fra udsigts-
punktet længst ude på kanten har du en skøn udsigt over 
Vesterhavet.

Fosdalen er en nord-sydgående dal. I bunden af den fro-
dige regnvandskløft eller erosionskløft løber en lille bæk, 
Vor Frue Kilde, som starter øverst i dalen, tæt ved stenen. 
Stenen med teksten ”Vor Frue Kilde” er rejst i 1936. Van-
det kommer fra kilder i dalsiderne og fra væld i den øvre 
ende af dalen. Knap 100 meter fra udgangen af Fosdalen 
fører en trappe med godt 100 trin op til en fantastisk ud-
sigt ud over Underlien/Det marine forland.
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De fleste kender dem. De karakteristiske, smukke, ma-
leriske hvide badehuse langs vestkysten på de brede 
sandstrande ved Vesterhavet i Nordjylland. Nu får du hi-
storien bag badehusene i Blokhus.

Den friske vesterhavsluft tiltrak sommergæster allerede 
fra midten af 1800-tallet. Forfatteren Meir Goldschmidts 
besøg i Blokhus 1865 gav anledning til, at Blokhus blev et 
badested. Han var nemlig den første, der offentligt be-
kendtgjorde, at man kunne bade direkte i Vesterhavets 
bølger, så en dukkert i 1865 blev dermed starten på den 
turisme vi kender i dag.

Allerede i 1870 var turisterne dog kommet til Blokhus i 
større stil. Det vakte underen hos de lokale, der havde 
en grænseløs respekt for havet, der betragtedes som en 
urimelig hård arbejdsplads og nådesløs nabo. Man havde 
lært sig at bruge havet af bitter nød, men at fine folk kom 
rejsende langvejs fra for at være ved havet og frivilligt 
bade i det, var ikke til at fatte umiddelbart. Ret hurtigt 
kom de sig dog af forbløffelse og tog med kyshånd imod 
den nye indtægtskilde. 

Badningen foregik fra badehusene
Alle blokhusbeboerne kom i kontakt med turisterne om 
sommeren. De fleste lejede værelser ud og arbejdede på 
den ene eller anden måde i turistbranchen. Det kunne 
være at leje badevogne ud.  I begyndelsen skete badnin-
gen ærbart fra badevogne i vandkanten, men snart også 
fra åben strand. Badevognene erstattedes langsomt af 
badehuse på stranden til omklædning og ophold, og dis-
se populære badehuse sættes stadig op hver sommer 
ved Blokhus strand. 

Nutidens badehuse på stranden
Efterhånden som badegæsternes antal steg, måtte man 
opgive at rulle vognene ud i vandet, og badehusene blev 
stående på stranden og brugt som omklædningsrum. I 
dag har Blokhus tilladelse til at opstille 47 badehuse på 
stranden og kun i perioden fra 1. maj til 30. september. 
Et badehus på Blokhus Strand er ikke blot et badehus. 
Det er et samlingssted for familier, traditioner og utallige 
timers hygge. Her mødes mennesker og sammen leves 
og nydes livet fra én af Nordeuropas smukkeste strande. 

Du kan også opleve de ikoniske badehuse ved Løkken 
strand. Anderledes fra Blokhus, har man her tilladelse til 
at opstille 480 badehuse hver år, i samme periode. 

Badehusene  
i Blokhus
Som perler på en snor
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The fresh West Sea air attracted summer visitors 
as early as the mid-1800s. The writer Meir Gold-

schmidt’s visit to Blokhus in 1865 gave rise to Blokhus 
becoming a seaside resort. 
By 1870, however, tourists had already come to Blokhus 
on a larger scale. It aroused the wonder of the locals, who 
had boundless respect for the sea, which was seen as an 
unreasonably hard workplace and unforgiving neighbor. 
They had learned to use the sea out of bitter necessity, 
but the fact that fine people traveled from far and wide to 
be by the sea and voluntarily bathe in it was not immedi-
ately comprehensible. 

Bathing took place from the bathhouses
All the residents of Blokhus came into contact with tour-
ists in the summer. Most of them rented out rooms and 
worked in one way or another in the tourism industry. 
It could be renting out bathing carts.  In the beginning, 
bathing was mainly done from bathing carts at the wa-
ter’s edge, but soon also from the open beach. The bath-
ing carts were slowly replaced by bathing houses on 
the beach for changing and staying, and these popular 
bathing houses are still set up every summer at Blokhus 
beach. 

Today’s bathhouses on the beach
As the number of bathers increased, the rolling of the 
carts into the water was abandoned and the bathhous-
es were left on the beach and used as changing rooms. 
Today, Blokhus is allowed to set up 47 bathing houses 
on the beach and only in the period from May 1 to Sep-
tember 30. A bathhouse on Blokhus Strand is not just a 
bathhouse. It is a gathering place for families, traditions 
and countless hours of fun. Here people meet and to-
gether they live and enjoy life from one of Northern Eu-
rope’s most beautiful beaches. 
You can also experience the iconic bathhouses at Løk-
ken beach. Unlike Blokhus, here you are allowed to set up 
480 bathing houses every year, in the same period. 

The bathhouses in Blokhus
Like pearls on a string

Die frische Luft der Nordsee lockte bereits Mitte des 
19. Jahrhunderts Sommergäste an. Der Besuch des 

Schriftstellers Meir Goldschmidt in Blokhus im Jahr 1865 
führte dazu, dass Blokhus zum Badeort wurde. 
Bereits 1870 kamen Touristen in größerem Stil nach Blok-
hus. Es erregte Verwunderung unter den Einheimischen, die 
grenzenlosen Respekt vor dem Meer hatten, das als harter 
Arbeitsplatz und gnadenloser Nachbar galt. Die Menschen 
hatten aus bitterer Not gelernt, das Meer zu nutzen, und 
dass feine Leute von weit her ans Meer kamen und freiwil-
lig darin badeten, war ihnen nicht sofort verständlich. 

Gebadet wurde von Badehäusern aus
Alle Einwohner von Blokhus kamen im Sommer mit den 
Touristen in Kontakt. Die meisten vermieteten Zimmer und 
arbeiteten auf die eine oder andere Weise in der Touris-
musbranche. So beispielsweise mit der Vermietung von 
Badekarren.  Gebadet wurde anfangs anständig von Bade-
karren am Wasserrand aus, bald aber auch vom offenen 
Strand aus. Die Badekarren wurden langsam durch Bade-
häuser am Strand zum Umziehen und Verweilen ersetzt. 
Diese beliebten Badehäuser werden immer noch jeden 
Sommer am Strand von Blokhus aufgestellt. 

Die heutigen Badehäuser am Strand
Als die Zahl der Badegäste zunahm, musste das Rollen der 
Karren ins Wasser aufgegeben werden, und die Badehäu-
ser wurden am Strand belassen und als Umkleidekabinen 
genutzt. Heute hat Blokhus die Erlaubnis, 47 Badehäuser 
am Strand aufzustellen, und zwar nur in der Zeit vom 1. Mai 
bis 30. September. Ein Badehaus am Strand von Blokhus ist 
nicht nur ein Badehaus. Es ist ein Treffpunkt für Familien, 
Tradition und bietet unzählige Stunden voller Spaß. Hier 
treffen sich die Menschen und genießen gemeinsam das 
Leben an einem der schönsten Strände Nordeuropas. 
Sie können auch die berühmten Badehäuser am Strand von 
Løkken erleben. Anders als in Blokhus hat man hier die Er-
laubnis, jedes Jahr im gleichen Zeitraum 480 Badehäuser 
zu errichten. 

Die Badehäuser von Blokhus
Wie Perlen an einer Schnur
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Vestkysten ligner intet andet. Den er dragende og sær-
egen. Her finder du rå og rig natur, uendelige horisonter 
og storslåede kontraster i kulde og varme, lys og mørke, 
stilhed og storm. Der er mange grunde til at vælge ferie 
Vesterhavet og ligeså mange muligheder for overnatning.
 
Bo i første række til klitterne, lyt til bølgerne mens so-
len går ned og tænd op for grillen efter en lang dag. Et 
feriehus er til jer, der elsker at fylde køleskabet med fri-
ske lokale råvarer og se den smukke solnedgang fra jeres 
egen terrasse. Her får I hygge og hjemlige omgivelser, 
som indbyder til afslapning og hygge.

Du kan også invitere naturen og hyggen helt ind i for-
teltet eller campingvognen, på én af de mange skønne 
campingpladser i destinationen. Her kan du både bo på 
pladser i klitternes unikke landskab blandt marehalm og 
sand og med havet som næsten nabo. Der er garanti for 
frisk luft og vind, røde kinder og afslapning.

Når ferien står i familiens tegn, er et ophold ved et af fe-
riecentrene i området en rigtig god idé. Børnevenlige fa-
ciliteter og naturskønne omgivelser skaber de perfekte 
rammer for jeres familie, og her er der garanti for trætte 
unger, når I rammer aftentimerne. Aktiviteter er der nem-
lig nok af og de fleste centre er udstyret med badelande, 
sportshaller og udendørs legepladser. 

Drøm sødt
Med havet som nabo

OVERNATNING

Scan koden med din  
mobiltelefon
og find den overnatningsform der passer Jer bedst 
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The West Coast is like no other. It is compelling and 
distinctive. Here you will find raw and rich nature, 

endless horizons and magnificent contrasts in cold and 
heat, light and darkness, silence and storm. There are 
many reasons to choose a North Sea vacation and just as 
many accommodation options. 
Get a front row seat to the dunes, listen to the waves as 
the sun sets and fire up the barbecue after a long day. A 
holiday home is for those of you who love to fill the fridge 
with fresh local produce and watch the beautiful sunset 
from your own terrace. Here you will find cosy and home-
ly surroundings that invite you to relax and enjoy yourself.
You can also invite nature and fun into your awning or 
caravan at one of the many beautiful campsites in the 
destination. Here you can stay on pitches in the unique 
landscape of the dunes, among seaweed and sand, with 
the sea almost next door. Fresh air and wind, red cheeks 
and relaxation are guaranteed.
For family vacations, a stay at one of the resorts in the 
area is a great idea. Child-friendly facilities and scenic 
surroundings create the perfect setting for your family, 
and you’re guaranteed to have tired kids by the time you 
hit the evening hours. Activities are plentiful and most 
centers are equipped with water parks, sports halls and 
outdoor playgrounds. 

Scan the code and find the type of accommodation that 
suits you best 

Sweet Dreams
With the sea as your neighbor

ACCOMMODATION

Die Westküste ist unvergleichlich. Sie ist attraktiv und 
unverwechselbar. Hier finden Sie eine raue und reich-

haltige Natur, endlose Horizonte und grandiose Kontraste in 
Kälte und Hitze, Licht und Dunkelheit, Stille und Sturm. Es 
gibt viele Gründe, sich für einen Urlaub an der Nordsee zu 
entscheiden und ebenso viele Unterkunftsmöglichkeiten. 
Übernachten Sie in der ersten Reihe der Dünen, lauschen 
Sie den Wellen, während die Sonne untergeht, und feuern 
Sie nach einem langen Tag den Grill an. Ein Ferienhaus ist 
etwas für diejenigen unter Ihnen, die den Kühlschrank ger-
ne mit frischen Produkten aus der Region füllen und den 
wunderschönen Sonnenuntergang von Ihrer eigenen Ter-
rasse aus beobachten möchten. Hier erwartet Sie eine ge-
mütliche und heimelige Umgebung, die zum Entspannen 
und Genießen einlädt.
Auf einem der vielen wunderbaren Campingplätze in der 
Region können Sie die Natur und die Gemütlichkeit bis ins 
Vorzelt oder den Wohnwagen einladen. Hier finden Sie 
Stellplätze in der einzigartigen Dünenlandschaft zwischen 
Strandroggen und Sand und auch mit dem Meer als nächs-
tem Nachbarn wählen. Frische Luft und Wind, rote Wangen 
und Entspannung sind garantiert.
Wenn der Urlaub ganz im Zeichen der Familie steht, ist ein 
Aufenthalt in einer der Ferienanlagen in der Umgebung 
eine wirklich gute Idee. Kinderfreundliche Einrichtungen 
und eine landschaftlich reizvolle Umgebung sorgen für den 
perfekten Rahmen für Ihre Familie und für müde Kinder 
am Abend. Es werden viele Aktivitäten angeboten und die 
meisten Anlagen sind mit Wasserparks, Sporthallen und 
Spielplätzen im Freien ausgestattet. 

Scannen Sie den Code und finden Sie die Unterkunft, die 
am besten zu Ihnen passt 

Schöne Träume
Mit dem Meer als Nachbarn

ÜBERNACHTEN
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Kettrupvej 125 • 9480 Løkken 
info@gronhoj-strand-camping.dk

Tlf. +45 98 88 44 33 
www.gronhoj-strand-camping.dk 

DK: Online brød
DE: Online Brötchen

GB: Online bread

√ Hyggelig campingplads, kun 700 m til stranden
√ Gratis trådløst internet på hele pladsen
√ Gratis ponyridning for de små
√  Attraktive priser for seniorer (+60) hele sæsonen
√ Frisk morgenbrød hver dag
√ Ladestation til elbiler på pladsen

√ Gemütlicher Campingplatz, nur 700 m vom Strand
√ Gratis Ponyreiten für die Kinder
√ Freies drahtloses Internet am ganzen Campingplatz
√ Gute Preise für Rentner (+60) in der ganzen Saison
√ Jeden Morgen frisches Brötchen
√ Ladestation für Elektroautos vor Ort

√ Cosy camping, only 700 m from the sea
√ Free wireless internet
√ Free ponyriding for children
√  Attractive prices for seniors (+60) whole season
√ Fresh bread every day
√ Charging station for electric cars on site

Kettrupvej 125 . 9480 Løkken
info@gronhoj-strand-camping.dk

Tlf. +45 98 88 44 33
www.gronhoj-strand-camping.dk

2 overnatninger
i ferielejlighed

Inkl. badeland/el/vand/varme/slutrengøring

Fra kr. 1.874,-

www.blokhusferiecenter.dk
Høkervej 5 – 9492 Blokhus – Tlf. +45 98 24 93 33 – info@blokhusferiecenter.dk

Miniferie i badebyen Blokhus
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Må vi udleje dit 
sommerhus?
Kontakt dit lokale Feriepartner-bureau!

Se mere på feriepartner.dk/udlejning eller kontakt:

Salgschef
Michael Bisgaard

Mobil: 24 95 84 53

Kontakt vores dygtige lokale team i Blokhus
og hør hvordan vi kan hjælpe dig med en god udlejning. 

Vi søger flere gode huse til udlejning i Blokhus!
Rengøring inklusiv · Høj fleksibilitet, kvalitet & service
Nem og tryg udlejning · God indtjening og ejerferie efter behov

Kontakt os for en 
uforpligtende

udlejningsvurdering

Husk:

Nem og tryg 
udlejning – med stor 

skattefordel

Feriepartner 
BLOKHUS
Aalborgvej 17, Blokhus

T: 96 18 02 00
blokhus@feriepartner.dk
feriepartner.dk/blokhus
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Kan du mærke shoppetrangen sætte ind? En ferie ved 
den nordjyske vestkyst byder på smuk natur, spænden-
de attraktioner - men bestemt også på masser af shop-
pemuligheder. Uanset om du er til modetøj, brugskunst, 
specialiteter - eller det er noget helt andet, du lige mang-
ler - har du rig mulighed for at få shoppet, både i handels-
byerne eller langs de mange badebyer.  

Vidste du, at du i Blokhus kan opleve en livsstilsbutik i 
flere etager, drevet med kærlighed for det personlige ud-
tryk og skabt igennem et kantet og nytænkende univers? 
At kunsthåndværkerne ligger som perler på en snor langs 
hele området? At lokale smagsoplevelser byder på både 
ost, salt og rom mm.? At loppe-moden hitter langs den 
nordjyske vestkyst og alt til din garderobe kan købes lige 
udenfor din (ferie) dør? 

Shopping
Er du på udkig efter noget nyt? 

Vil du med på mere  
shopping? 
Scan koden her 
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Can you feel the shopping urge coming on? A va-
cation on the west coast of North Jutland offers 

beautiful nature, exciting attractions - but also plenty 
of shopping opportunities. Whether you’re into fashion, 
handicrafts, specialties - or something entirely different 
- you’ll have plenty of opportunities to shop, both in the 
trading towns or along the many seaside resorts.  
Did you know that in Blokhus you can experience a mul-
ti-storey lifestyle store, run with love for personal ex-
pression and created through an angular and innovative 
universe? That the handicrafts lie like pearls on a string 
along the entire area? That local flavors include cheese, 
salt, rum and more? That flea market fashion is all the 
rage along the west coast of North Jutland and that 
everything for your wardrobe can be bought right outside 
your (holiday) door? 

Want to do more shopping? Scan the code here 

Shopping
Are you looking for something new? 

Spüren Sie auch die Shoppinglust im Urlaub? Ein Ur-
laub an der Westküste Nordjütlands bietet wunder-

schöne Natur, spannende Attraktionen – aber auch viele 
Einkaufsmöglichkeiten. Egal, ob Sie sich für Mode, ange-
wandte Kunst oder Spezialitäten interessieren oder ob Sie 
etwas ganz anderes suchen. Hier haben Sie reichlich Ge-
legenheit zum Einkaufen, sowohl in den Städten als auch in 
den vielen kleinen Seebädern.  
Wussten Sie, dass Sie in Blokhus einen mehrstöckigen Life-
style-Laden erleben können, der mit Liebe zum persön-
lichen Ausdruck geführt wird und in dem ein cooles und 
innovatives Universum geschaffen wurde? Dass es in der 
gesamten Region jede Menge Kunsthandwerker gibt? Dass 
es viele lokale kulinarische Erlebnisse gibt, z. B. Käse, Salz 
oder Rum? Dass Second-Hand-Mode ein Renner an der 
nordjütländischen Westküste ist und dass Sie alles für Ihre 
Garderobe direkt vor Ihrer (Urlaubs-)Tür kaufen können? 

Möchten Sie noch mehr shoppen? Scannen Sie den Code 
hier 

Shopping
Auf der Suche nach etwas Neuem? 
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JAMMERBUGT KOMMUNE • TOFTEVEJ 43 • 9440 AABYBRO • TLF. 72 57 77 77 • www.jammerbugt.dk

I Jammerbugten findes 18 Tankesteder, som er na-
turperler udvalgt af Jammerbugtens borgere. Ste-

derne inspirerer hver især til eftertænksomhed og store 
tanker. En af dem er Svinklovene med det dramatiske na-
turlandskab tæt på Svinkløv, som sammen med Fosdalen 
er udnævnt til 1 af i alt 15 steder i Danmarks Naturkanon. 
Gjøl Bjerg byder på en flot udsigt over Limfjorden, dæm-
ningen og fuglereservatet Ulvedybet. Kettrup Bjerges hø-
jeste punkt, Ørnbjerg, giver en mageløs udsigt til Hanst-
holm mod syd og Rubjerg Knude mod nord i klart vejr. Og 
så er der en flot perle – Koglen ved Nols Sø i Saltum, hvor 
skov, stilhed, natur og sø går hånd i hånd.

Imponerende natur
i Jammerbugten

In the Bay you will find 18 so-called thinking places, 
which are nature pearls chosen by the citizens in 

the Bay. Each of the places forms the inspiration for med-
itation and grand thoughts. One of them is Svineklovene 
with the dramatic nature landscape not far from Svinkløv, 
which - together with Fosdalen - has been appointed as 
one of 15 places in “Danmarks Naturkanon”. From “Gjøl 
Bjerg” you have a fine view over Limfjorden and the bird 
sanctuary Ulvedybet. From the highest point of Kettrup 
Bjerge, Ørnebjerg, you will have a unique view of Han-
stholm to the South and Rubjerg Knude to the North 
on days without clouds. Experience the bright nature in 
Saltum, where forest, nature and quiet breathe will make 
you love the place. 

In der Jammerbucht gibt es 18 solcher Orte, zum In-
sich kehren, zum Denken, die Naturperlen ausmachen 

und von den Bürgern der Jammerbucht handgepflückt sind. 
Einer dieser sind die Svinklovene, mit ihrer dramatischen Na-
turlandschaft, die u.a. Svinkløv einbettet und zusammen mit 
Fosdalen zu 1 der insgesamt 15 Orte in Dänemarks Natur-
kanon ernannt ist. Der Gjøl Bjerg (Berg) lädt zum Verweilen 
mit einer einmaligen Aussicht auf den Limfjord, den Damm 
und das Vogelreservat Ulvedybet ein. Der höchste Punkt von 
Kettrup Bjerget, der Ørnebjerg, 42 m.ü.M  bietet bei klarem 
Wetter eine unvergleichliche Aussicht nach Hanstholm im 
Süden und Rubjerg Knude im Norden an und lädt zum Nach-
denken ein. Sehen Sie auch Saltum, Nols Sø, who ganz wun-
derschönes nature gibt.
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LIVSSTILSHUS 

TORVET 3 · 9492 BLOKHUS 
SØNDERGADE 8 · 9480 LØKKEN 
T: 88 30 33 73 · BYKALSTRUP.DK

DANMARKS  
STØRSTE  

LIVSSTILSHUS 

kalstrup 
SE MERE PÅ 
FACEBOOK / byKALSTRUP

KØB STEMNINGEN MED HJEM 
Velkommen til Kalstrup - oplev atmosfære og inspiration. 

Få kyndig hjælp eller lad dig forføre på egen hånd.   
Vi glæder os til at møde dig.

Denmark’s largest lifestyle store with clothes and shoes from all the  
major brands, as well as home interiors and delicacies.

Open every day 10.00-17.30  - From week 28-31: 10:00 to 21:00

Dänemarks größtes Lifestyle-Geschäft mit Kleidung und Schuhen aller großen  
Marken sowie Wohnaccessoires und Delikatessen.

Täglich geöffnet von 10.00 – 17.30 – Woche 28-31: 10.00 - 21.00 Uhr

Åbent alle dage 10.00-17.30 – Uge 28-31: 10.00-21.00
RALPH LAUREN · HUGO BOSS · LALA BERLIN · MARC JACOBS   

KENZO · PAUL & SHARK · PARAJUMPERS · FORTE FORTE   
RABENS SALONER · KARMAMIA · BALLY · VIPP · ELSK - OG MANGE FLERE



BLOKHUS LYS • ILSIGVEJ 19, HUNE • 9492 BLOKHUS • TLF. 98 20 82 02 • mail@blokhus-lys.dk - www.blokhus-lys.dk
ÅBENT Hver dag fra kl. 10.00-17.15 OPEN Every Day from 10 pm – 5.15 am OFFEN Jeden Tag 10-17.15

Blokhus Lys har eksisteret i 35 år og er Danmarks 
største specialbutik inden for levende lys og ser-

vietter. Hos os finder du et overdådigt udvalg af eksklu-
sive lys, servietter og brugskunst til konkurrencedygtige 
priser. Vi går aldrig på kompromis med kvalitet og fører 
altid det sidste nye fra førende danske og nordiske leve-
randører.
Butikken er prydet med flotte dekorationer, et væld af  
varer og inspirerende opstillinger, der er afpasset årsti-
den og sæsonens farver – også indenfor livsstil og brugs-
kunst. 
Hos Blokhus Lys kan du ligeledes udfolde din kreativitet 
og dyppe dine egne lys, som i gamle dage – en spæn-
dende og sjov oplevelse for hele familien. Tag madkurven 
med og nyd frokosten i vores omgivelser. 
Skulle du få lyst til en lille forfriskning undervejs, sælges 
der både varme og kolde drikke, samt snacks og is. Der 
er også en flot udendørs legeplads til børnene.
Læs mere på vores hjemmeside og besøg vores web-
shop. Vi ses til hygge hos Blokhus Lys.

Blokhus Lys
Kom og oplev Danmarks største specialbutik inden for levende lys og servietter 

Bei Blokhus Lys finden Sie eine exklusive Auswahl 
an Kerzen, Servietten und Kunsthandwerk zu wett-

bewerbsfähigen Preisen. Wir gehen keine Kompromis-
se bei der Qualität ein und führen immer die neuesten 
Produkte. Besuchen Sie auch unsere gemütliche “Kerzen 
Bastelstube” und gestalten Sie Ihre eigenen Kerzen.

At Blokhus Lys you will find an exclusive selection 
of candles, napkins and handicrafts at very good 

prices. We never compromise on quality and always have 
the newest products from leading suppliers. Also visit our 
self-dip department and make your own candles. 

Prøv 
kreativiteten
af med at dyppe  

dine egne lys som  
i gamle dage.
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Velkommen til Butik SkaarupVelkommen til Butik Skaarup
GARN, HÅNDARBEJDE TILBEHØR  

& GAVEARTIKLER

 Butik Skaarup    ButikskaarupVesterhavsvej 86 . 9492 Blokhus . Tlf. 53 80 10 62 . Email: helle.skaarup@mail.dk

ÅBNINGSTIDER I WEEKENDEN,  SAMT FERIE OG HELLIGDAGE KAN EN SJÆLDENT GANG VARIERE
Mandag Lukket  .  Tirsdag - fredag 10.00-17.00  .  Lørdag - søndag 10.00-14.00

I butikken sælges der  
kvalitetsgarn fra Filcolana,  

Onion, fam. Davidsen,  
Karen Klarbæk m.fl.

Der sælges også gaveartikler  
bl.a. fra muud, Munkholm,  

Én Gry & Sif, Lòtel, Skinbjerg,  
fru zippe, Baldyre m.fl. 

 
Mit eget keramik vil også løbende 

være i butikken, når tiden er til  
at få det fremstillet.

A quaint shop located  
on the road to Hune and  
Blokhus. The shop sells  
quality yarn, applied art  

and gift items.

Ein nettes Geschäft  
an der Straße nach Hune  
und Blokhus. Hier werden  

Qualitätsgarne, Kunstgewerbe 
und Geschenkartikel verkauft.

EN HYGGELIG  
BUTIK  

PÅ VEJEN  
TIL  

BLOKHUS



2 4 

En simpel Google søgning på ”hvordan laver man rom?” 
er idag blevet en fuldtidsbeskæftigelse for hele familien 
Skotlander. 
Skotlander Spirits blev i 2013 grundlagt af ægtepar-
ret Titte & Anders Skotlander og ti år senere står parret 
bag fem internationale anerkendte brands, som omfatter 
både rom, gin og likør.
Det er vores mission at lave spiritus af høj kvalitet. Vi be-
nytter de bedste råvarer og de bedste danske destillatø-
rer til at udføre det ædle håndværk. Vi har stor fokus på 
økologi og bæredygtighed og så har vi vundet over 20 
internationale priser.
Vores produktions-lokaler ligger i Pandrup, hvor vi både 
har butikssalg, events, rundvisninger og rom-, gin og 
cocktailsmagninger.
Medbring denne brochure og få et gratis romglas når du 
besøger os.
Se aktuelle åbningstider på skotlander.com/butik

Danish award-winning spirits of high quality. The 
production premises are located in Pandrup where 

there are shop sales, events and the opportunity for tours 
and rum tastings.
Visit us and bring this brochure to get a rum glass for 
free. Please see openings hours at skotlander.com/en/

Dänische preisgekrönte Spirituosen von hoher Qua-
lität. Die Produktionsstätte befindet sich in Pandrup, 

wo es sowohl einen Ladenverkauf als auch Veranstaltun-
gen und die Möglichkeit zu Führungen und Rumverkos-
tungen gibt. 
Bringen Sie diese Broschüre mit und erhalten Sie kos-
tenlos ein Rumglas, wenn Sie uns besuchen.
Aktuelle Öffnungszeiten finden Sie unter skotlander.
com/de/

Skotlander 
Dansk prisvindende spiritus
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SE SKOTLANDER.COM 
FOR AKTUELLE OG 

KOMMENDE EVENTS

HJULMAGERVEJ 19 
9490 PANDRUP

TELEFON: 70 60 57 22
www.skotlander.com 

mail: webshop@skotlander.com  
 skotlanderspirits    skotlanderspirits



KLARBORG • RØDHUSVEJ 201, MOSEBY & VESTERHAVSVEJ 61, HUNE •  TLF. +45 98 24 53 43 • info@klarborg.dk • www.etlyklarborg.dk  klarborgnisser
ÅBNINGSTIDER: Alle dage: 10.00 - 17.00 • Gælder også søndag og helligdage

Siden Etly var blot 4 år gammel har hendes liv væ-
ret fyldt med nisser. Det var dog først efter hendes 

første søn, Martin kom til verden, at Etly opdagede hvad 
hendes fremtidige inspirationskilde skulle være. ”En aften 
hvor Martin var kommet i nattøjet tumlede han rundt, så 
hans lille strutmave strittede frem og straks så jeg bare 
en nisse for mig med trøjen oppe på maven”. Siden er 
mere end 300 buttede nisser kommet til verden, som alle 
har et navn og en historie som Etly har fundet inspiration 
til fra børn, bekendte og venner hun har i sit liv. Lidt ude 
på landet i skovkanten, ligger Etly Klarborgs hyggelige 
værksted, derude hvor varmen fra den åbne pejs og de 
mange stearinlys gør den danske hygge helt uundgåelig, 
skabes Klarborgnisserne. Det er netop deres ophav som 
gør, at Klarborgnisserne slet ikke kan undgå at bringe 
hygge hvor end de kommer. Den danske hygge er glæde, 
samvær og kærlighed til sin familie og venner, og Klar-
borgnisserne er indbegrebet af kærlighed, omsorg, glæ-
de og tradition. 

Etly Klarborg 
Et ægte nisseunivers 

Die gutmütige, drollige Klarborg Wichtelmännchen-
familie erblicke erst vor 35 Jahren das Licht der 

Welt. Designerin Etly Klarborg findet Anregungen zu den 
einzelnen Wichtelmännchen-Persönlichkeiten unter den 
Bewohnern der Gegend, ihren Verwandten und Freun-
den. Halten Sie sich auf dem laufenden in der Fortset-
zung der Klarborg Märchen.

The good-natured, mischievious Klarborg elf fami-
ly first saw the light of day 35 years ago but have 

been flitting about in the shadows around Moseby within 
living memory. Designer Etly Klarborg has drawn inspi-
ration for the elf figurines from family, friends and local 
people. Follow the on-going Klarborg chronicle.

Hver søndag 
i advent 

er der åbent i Nisse- 
huset ved Moseby  
fra kl. 11.00-16.00.
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JAMMERBUGT KOMMUNE • TOFTEVEJ 43 • 9440 AABYBRO • TLF. 72 57 77 77 • www.jammerbugt.dk

Bugtens folkelige historie har dybe rødder i en 
gammel kystfiskerkultur, der bød på et nøjsomt og 

slidsomt liv i fattigdom. Fortællinger fra Jammerbugten 
vidner om særdeles barske betingelser og forhold. De 
særlige strømforhold i bugten og den til tider barske 
vestenvind var således igennem årene ofte skyld i, at 
mange lokale fiskere blev fanget i pludselige storme og 
druknede under deres fiskeri. Gamle lokale historier for-
tæller også, at når stormene rasede ude på havet søgte 
handelsskibe på havet ind i Jammerbugten i forsøget på 
at finde læ. Nogle beboere langs bugten med bispen fra 
Børlum, Stygge Krumpen, i spidsen, udnyttede herefter 
stormen ved at sende heste med lygter under maven 
ud på strandene.  Når besætningen på skibene så disse 
lygter, troede de, at det var skibe, der lå længere inde i 
bugten, og at det derfor var sikkert at søge tættere ind på 
kysten. Når skibene så gik på grund, var røverbanden klar 
til at plyndre søfolkene. Det medførte en jammer, som har 
givet det historiske navn til bugten.

Jammerbugtens historie
Dybe rødder i en gammel kystfiskerkultur

Jammerbugten’s history has deep roots in a coastal 
fishing culture, that featured an austere and labo-

rious life of poverty. Tales from Jammerbugten speak of 
rough conditions, that were often paid with human lives, 
as the specific currents in The Bay and the strong West-
wind were often to blame for the many local fishermen 
caught in storms, and drowned while at sea. Old local 
stories also say that when the storms raged at sea, the 
merchant ships were trying to find shelter into Jammer-
bugten. The ships ran aground and the robber gang was 
organised and ready to plunder the sailors. Their misery 
has given the name of Jammerbugten.

Die Geschichte der Bucht hat tiefe Wurzeln in der al-
ten Küstenfischerkultur, die ein karges und mühsames 

Leben in Armut bietete. Erzählungen von der Jammerbucht 
bezeugen besonders harte Bedingungen und Verhältnisse, 
die oft Menschen-leben verlangten. Alte lokale Geschichten 
erzählen auch, dass wenn der Sturm auf dem Meer tobte, 
versuchten einige Handelsschiffe in der Jammer-bucht Zu-
flucht zu finden. Als die Schiffe dann auf Grund gingen, war 
die Räuberbande bereit, die Seemänner auszuplün-dern. 
Dies führte zu einem Jammer, das der Bucht ihren histori-
schen Namen gegeben hat.
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Et af Danmarks mindste mejerier med 125 års erfaring og ægte gammeldags Nordjysk håndværk
RIGTIG OST – LAVET MED KÆRLIGHED – UNIK SMAG

Stort udvalg af egne oste, smør, mælk og fløde.

Mange specialiteter fra lokale leverandører:  
Oste fra Sønderhaven og Asaa Mejeri, marmelader, juice, æg og pålæg

Ingstrup Mejeri – Én besætning – Én produktion

Ingstrup Mejeri A/S • Hovedgaden 48 • 9480 Løkken • Tlf. 98 88 30 13 
kontakt@Ingstrup-mejeri.dk • www.ingstrup-mejeri.dk •  Facebook.com/ingstrupmejeri

Se åbningstider  
på hjemmeside 

og Facebook

BESØG VORES OSTEBUTIK 
– og smag selv den ægte vare

Visit our cheese shop 
– and taste the real thing for yourself

One of Denmark’s smallest dairies with 125 years of 
experience and genuine old-fashioned North Jutland 

craftsmanship

Real cheese - Made with love - Unique taste
Shop with local specialities

Besuchen Sie unseren Käseladen 
– und probieren Sie echte Delikatessen
Eine der kleinsten Molkereien Dänemarks mit  
125 Jahren Erfahrung und echter traditioneller  

nordjütländischer Handwerkskunst

Echter Käse - Mit Liebe gemacht - Einzigartiger 
Geschmack 

Geschäft mit lokalen Spezialitäten
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JAMMERBUGT KOMMUNE • TOFTEVEJ 43 • 9440 AABYBRO • TLF. 72 57 77 77 • www.jammerbugt.dk

Uanset om man er friluftsmenneske og foretræk-
ker camping, er mere til det komfortable og ønsker 

hotelophold eller sommerhus, eller om man er til det 
uforpligtende Bed & Breakfast, er Jammerbugtensfanta-
stiske natur tæt på og lige udenfor døren. Tusindvis af 
sommerhuse ligger spredt i klitlandskabet, og mange 
af dem er placeret i første klitrække kun et stenkast fra 
havet. Sommerhusene repræsenterer alt fra de ambitiø-
se og arkitekttegnede med indendørs swimmingpool og 
sauna, til de mere beskedne, der til fulde opfylder det, 
der skal til for at skabe den helt perfekte sommerferie 
fyldt med glæde og gode oplevelser for familien. Når man 
holder ferie i Jammerbugten kommer man til at bo i et 
naturskønt landskab og i en charmerende landsdel, der 
kan betegnes som mange danskeres og udenlandske tu-
risters foretrukne ferieområde. Området tilbyder ophold 
og overnatning på campingpladser i den europæiske top-
klasse, hoteller og veludstyrede feriecentre tæt på stran-
den, samt mange hyggelige private boliger, der tilbyder 
det helt personlige Bed & Breakfast ophold.

Sov godt
I et naturskønt landskab

Egal ob man gerne nahe der Natur ist und Camping be-
vorzugt, eher komfortabel ist und ein Hotel oder Ferien-

haus wünscht, oder unverbindlich in einem Bed & Breakfast 
übernachtet, ist die fantastische Natur der Jammerbucht di-
rekt um die Ecke. Tausende von Ferienhäusern liegen in der 
Dünenlandschaft verstreut, und viele von ihnen sind in der 
ersten Dünenreihe nur einen Steinwurf vom Meer entfernt, 
gelegen. Die Ferienhäuser sind sowohl ambitioniert und ar-
chitektgezeichnet mit Swimmingpool und Sauna, als auch 
bescheidenerer, die alles für einen perfekten Sommerurlaub 
voller Freude und guten Erlebnissen mit der Familie beinhal-
ten. Wenn man in der Jammerbucht Urlaub macht, wohnt 
man in naturschöner Landschaft und in einer chramanten 
Region, die von vielen Dänen und ausländischen Touristen 
als bevorzugtes Feriengebiet gilt. Das Gebiet bietet Aufent-
halt und Übernachtung auf Campingplätzen in europäischer 
Topklasse, Hotels und gut ausgestattete Ferienzentren nahe 
am Strand gelegen, und viele gemütliche private Häuser, die 
ganz persönliche Bed & Breakfast Aufenthalte – mit oder 
ohne Früstück, anbieten.

The area offers well-facilitated overnight camping, 
accommodation in European high-quality hotels 

and wellequipped holiday resorts near the beach, as well 
as many cozy private homes.
Whether you are outdoorsy and opt for camping or you 
prefer comfort and good service hotels, B&B’s or sum-
mer houses, while you will be able to enjoy the beautiful 
culture and scenery of Jammerbugten. Summer houses 
are scattered around the countryside, several of them 
nestled amongst the dunes, only a stone’s throw from 

the sea. The holiday homes represent everything from 
the ambitious luxury houses, with indoor pool and sauna, 
to the more unpretentious ones that fully meet what is 
needed to create the perfect summer vacation, filled with 
joy and good experiences, for your family. Jammerbugten 
offers the perfect blend of picturesque rural countryside, 
medieval churches and a wonderfully welcoming atmos-
phere and it is the favourite holiday area for many Danes 
and foreign tourists.
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ÅBNINGSTIDER: ALLE HVERDAGE 10.00-17.30  •  LØRDAG: 10.00-13.00

DET GAMLE MEJERI
Blokhusvej 15b · Pandrup · Tlf. 98 20 49 49

webshop: www.det-gamle-mejeri.dk
FØLG MED PÅ VORES FACEBOOK OG INSTAGRAM 

Hyggelig butik beliggende i nærheden af Blokhus. Forretningen forhandler tøj til damer i alle 
aldre, tasker og smykker fra nogle af de mange populære danske brands. 

MASAI, FRANSA, LOLLYS LAUNDRY, SECOND FEMALE,  
RUE DE FEMME, ARKK COPENHAVEN, 
OG MANGE FLERE.

Derudover finder du også et større udvalg af lækkert brugskunst fra blandt andet  

MAILEG OG HOUSE OF DOCTOR,  
der kan bruges til en god gave eller som noget nyt til din bolig.

Det Gamle Mejeri is a cozy shop located near Blokhus. The shop sells clothes for women of all ages, bags and jewelry 
from some of the many popular Danish brands. 

Unique styles made from recycled materials and handicrafts.

Det Gamle Mejeri ist ein gemütliches Geschäft in der Nähe von Blokhus. Das Geschäft verkauft Kleidung für Damen jeden 
Alters, Taschen und Schmuck von einigen der vielen beliebten dänischen Marken. 

Besondere Modelle aus recycelten Materialien sowie Kunstgewerbe.

DET GAMLE MEJERI

Som noget helt nyt er butikken 
også begyndt at forhandle  
mærket COFUR, hvor det er 

kjoler der er fremstillet af  
genbrugssilke og jakker, der er 

syet af gamle tæpper. 

Her kan du få et helt stykke unikt 
beklædning, da der kun findes  

1 variant af hver. 
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Giv dig tid til at gå en tur på Jernbanegade med 
alle de spændende specialbutikker. Her finder du alt 

fra tøjbutikker, specialbutikker, delikatesser og sports-
forretning, og for enden af den dejlige hovedgade findes 
Herregården Bratskov med en tilhørende idyllisk park. 
På Herregården Bratskov er der levendegørelse hver 
torsdag hele sommeren. Her kommer omring 100 lokale 
ildsjæle udklædte i historiske dragter og fremviser gam-
le håndværk og traditioner som i de gode gamle dage. 
Derudover afholder handelsbyen Brovst også en masse 
spænende sommeraktiviteter for hele familien. Aktiviteter i sommeren

Hver torsdag i juli samt 3. august
Levendegørelse af Bratskov fra kl. 10.00-13.00. 
Kl. 13-14.30 musik og madboder i Jernbanegade

Fredag 30. juni  
Sommer By Night til kl. 21.00 gode tilbud, gratis koncert 
med Ole Gas Band og børneunderholdning af piraten 
Long John, som tryller og laver balloner

Lørdag 15� juli 
Sommer Lørdag til kl. 14.00 med Børnenes Rekordag, 
underholdning, hoppeborg og Brovst Fut

Lørdag 12� august 
Kæmpe bildag til kl. 14.00 med udstilling af nye og 
Vetaran biler, special biler og motorcykler mm.
 
Søndag 13. august 
Sommersang på Bratskov

Fredag 25� august 
Sensommer By Night til kl. 21.00 gode tilbud, gratis kon-
cert med Sussi og Drengene og børneunderholdning 
med ansigtsmaling

Take the time to stroll along Jernbanegade with all 
its exciting speciality shops, which open out into the 

beautiful old manor house Bratskov, with its idyllic park. 
During the summer, Brovst organises a lot of exciting 
summer activities for the whole family. 

Nehmen Sie sich Zeit für einen Spaziergang auf der 
Jernbanegade mit vielen interessanten Fachge-

schäften, die bis zu dem schönen alte Herrenhaus Brat-
skov mit seinem idyllischen Park führt. Im Sommer hält 
die Stadt Brovst jede Menge Sommeraktivitäten für die 
ganze Familie bereit. 

Handelsbyen Brovst 
Byen mellem hav og fjord er en oplevelse værd
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Følg os på 
Facebook og instagram

Velkommen til Jekas Hund 
og Kat. Vi er et fantastisk 

univers bestående af moderne, 
funktionelle og geniale produkter 
til dine kæledyr. Vi er specialister 
i tilbehør til hund og kat, så tøv 
ikke med at slå vejen forbi os, 
sammen med dit kæledyr, når du 
befinder dig i nærområdet. 

Welcome to Jeka’s Hund 
og Kat. We are a fantastic 

universe of modern, functional 
and ingenious products for your 
pets. We specialise in dog and 
cat accessories, so don’t hes-
itate to stop by with your pet 
when you’re in the area.

Willkommen bei Jekas 
Hund og Kat. Bei uns finden 

Sie ein ganzes Universum mod-
erner, funktioneller und genialer 
Produkte für Ihre Heimtiere. Wir 
sind Spezialisten für Zubehör 
für Hunde und Katzen. Kom-
men Sie doch einfach mit Ihrem 
Haustier bei uns vorbei, wenn 
Sie in der Nähe sind.

FORKÆL DIT  
KÆLEDYR

Kom og få  
en oplevelse i 
vores 798 m2 
store butik!



Hr. Nielsens Specialiteter er en specialforretning 
placeret i hjertet af Brovst, med fokus på det bedste 

man kan købe af øl, vin, spiritus kaffe, te og specialiteter, 
hvilket man med det samme fornemmer, når man træder 
ind i butikken. Indretningen  består af rå træ, kombine-
ret med hjemmelavede stålreoler, kabeltromler  og gamle 
vintønder.

Du finder i forretningen et bredt udvalg af specialøl, vin, 
spiritus, Hr. Nielsens eget rom blend, egen lokal  pro-
duceret gin og endelig verdens stærkeste gin på 84%, 
som vi har fået produceret til os selv. Når du træder ind i 
butikken leder sanserne dig sandsynligt videre hen imod 
vores kaffe, te, chokolade og krydderierne. Ved bordene 
udenfor eller indenfor i butikken, kan du nyde en kop kaf-
fe sammen med lokalproduceret chokolade.  

Hos Hr. Nielsens specialiteter ønsker vi at give alle vores 
kunder en god oplevelse og vi ser frem til, at få besøg af 
dig i vores butik.  

Hr. Nielsens Specialiteter
Et univers af spændende smagsoplevelser

Ein Fachgeschäft mit einem interessanten Angebot 
an Bier, Wein, Spirituosen, Kaffee und Tee. Dazu er-

lesene Gewürze, Öle, hochwertige Schokolade, Trüffel 
und eine gemütliche Café-Ecke, in der wunderbare Ge-
schmackserlebnisse auf Sie warten. 

Speciality shop with an exciting range of beer, wine, 
spirits, coffee and tea. In addition, exquisite spic-

es, oils, quality chocolate, truffles and a cozy cafe corner 
where you can have a wonderful taste experience.

HR. NIELSENS SPECIALITETER • JERNBANEGADE 12, 9460 BROVST • TLF. 21 38 80 02 • INFO@NIELSENS-SPECIALITETER.DK •   hrnielsens
ÅBNINGSTIDER: TIRSDAG, ONSDAG OG TORSDAG 09.30-17.30 . FREDAG 09.30-18.00 . LØRDAG 09.30-13.00

3 2 

På smagebordet 
finder du en del af 
spiritusflaskerne 
åbnet, så du kan

smage før 
du køber.
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UTO

20 X DANMARKS BEDSTE VÆRKSTED
For 20. år i træk har glade bilejere stemt Toyota ind som Danmarks bedste købs- og værksteds oplevelse.  
20 år i træk forpligter, og vi gør, hvad vi kan for at holde niveauet. Har du endnu til gode at opleve hvad  
Danmarks Bedste Værksted kan, så kig forbi din lokale Toyota forhandler.

Vi giver en kop kaffe.

Kilde: Loyalty Groups AutoIndex 2022.

Toyota Brovst
Aalborgvej 38-40
9460 Brovst
Tlf.: 98 23 80 10 · brovst@toyota.dk www.mthbiler.dk 
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For the 20th year in a row, happy car owners have voted 
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can do, stop by your local Toyota dealer in Brovst.
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ler in Brovst vorbei.
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Er det tid til velvære  
og forkælelse?

frisoerhuset-pandrup.dk
  FrisorhusetPandrup     frisoerhusetpandrup

Frisørhuset Pandrup
Løkkenvej 5

9490 Pandrup
Tlf. 98 24 72 60

Frisørhuset Hune
Vesterhavsvej 24b

9492 Blokhus
Tlf. 98 24 72 62

SÅ KOM TIL 
FRISØRHUSET  
-  DIN LOKALE  

FRISØR

ÅBNINGSTIDER: Tirsdag, onsdag, freddag 09.00 - 17.30
Torsdag 09.00 - 19.00 -  Lørdag 08.00 - 12.30

ÅBENT ALLE UGENS DAGE 10-17,  
KOM OG OPLEV PRODUKTIONEN BAG SALTET

VESTKYSTENS SALTCENTER
- Autentisk velvære og smagen af Vesterhavet 
Egen produceret salt fra det rene Vesterhav - med solenergi og sydepander.

 •  Badesalt Badesalz
 •  Spisesalt Salz zum essen
 •  Skrubbe-salt Peeling-Salz
 •  Saltvandsbade Salzbad Kur
 •  Fodbad Fussbad
 •  Gårdbutik Hofladen
 •  Rundvisning Tour
 •  Kaffe Kaffee
 •  Lav selv urtesalt Kräutersalz machen

HELLEDIVEJ 9, 9490 PANDRUP . TLF. 22 30 05 93
info@blokhus-salt.dk . www.blokhus-salt.dk .   Blokhus-Salt   blokhussalt

S A LT C E N T E R

Velkommen hos

Håndlavede lys i tusindvis, gaveartikler,  
kurvevarer og servietter.

Glasarbejder og keramik fra egne værksteder.
Kunsthåndværk.

WORKSHOP i stumpeglas efter aftale.

Bed&Breakfast - værelser udlejes.

Ejstrupvej 11, Tranum, 9460 Brovst . Mobil: 21 56 33 05  
Mail: jonnalysogglas@gmail.com .  Tranum Lys og Glas  jonna_keramik

Åbnings- 
tider:

Tirs.-søn. 
kl. 10-17 

Man. lukket

Kig forbi eller se mere på slettestrand.dk

Sjov og hygge for hele familien

hos Feriecenter Slettestrand

Varmtvandsbassin • Mountainbike udlejning • Aktiviteter • Restaurant
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SALTUM

BLOKHUS

AABYBRO

BRANSAGERVEJ 10
PANDRUP

LOPPEMARKED
RIESEN FLOHMARKT
FLEAMARKET

NORDJYLLANDS STØRSTE INDENDØRS

LOPPEMARKED 3000 M2

KRÆMMERLAND • BRANSAGERVEJ 10 • 9490 PANDRUP • TLF. 22 49 12 80   KRÆMMERLAND

ÅBENT  
ALLE DAGE 
KL. 10 - 17



Langs Nordjyllands vestkyst er der masser af gode mu-
ligheder for at opleve spændende gallerier og kunst-
håndværkere. Kreativiteten blomstrer og hvad enten du 
er på udkig efter smukke kunstværker til dig selv eller 
afprøve dine egne kreative evner, så spænder det vidt i 
hele området. 

På gallerierne er der skiftende udstillinger af anerkendte 
kunstnere, og derudover kan du blandt andet opleve ke-
ramik, malerier, skulpturer, glaskunst og smykker i unikt 
design og i høj kvalitet. 
Området byder også på kreative værksteder med 
glasworkshops og lysstøberier, så du selv kan lege med 
farver og former.

Mangfoldigheden er stor langs Nordjyllands vestkyst. 
Livet her tæt på kysten og midt i naturen inspirerer og 
kreativiteten er stor. Der fremstilles eller fremvises kunst 
i mange forskellige materialer, former, farver og udtryk. 
Følg kunstruten og besøg stederne nedenfor. Via koder-
ne kan du få yderligere information.

Kunstruten
Tag på opdagelse i kunstens verden

KUNST

Art of  
Jan Jørgensen

Blokhus  
Lys

Frøkner 
og Fruer

Galleri 
Rødhusgården

Kunst og Kultursteder 
du bør besøge
Scan koden med dit mobilkamera og følg linket

Etly 
Klarborg

Kulturhuset/
Skulpturparken

KunstUnik Raku 
Galleriet

Tranum 
lys og glas

Voergaard
Slot
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papirkunst



Along the west coast of North Jutland, there are 
plenty of good opportunities to experience excit-

ing galleries and artisans. Creativity is flourishing, and 
whether you are looking for beautiful works of art for 
yourself or testing your own creative abilities, there is a 
lot of variety to be found in this entire area. 
At the galleries you can find exhibitions by renowned 
artists, which change regularly, and you can also expe-
rience high quality ceramics, paintings, sculptures, glass 
art, jewellery and more in unique designs. 
The area also offers creative workshops with glass work-
shops and candle factories, where you can play with col-
ours and shapes.

The west coast of North Jutland offers a great deal of 
diversity. Life here, close to the coast and surrounded by 
nature, promotes inspiration and an abundance of crea-
tivity. Art is produced or displayed in many different ma-
terials, shapes, colours and expressions. 
We have gathered the places that you should visit. 
See them all online, where you can get further informa-
tion and directions to each one.

The art route
Explore the world of art

ART

Entlang der Westküste Nordjütlands gibt es viele 
Möglichkeiten, interessante Galerien und Kunst-

handwerker zu erleben. Hier blüht die Kreativität und 
egal, ob Sie nach schönen Kunstwerken für sich selbst 
suchen oder Ihre eigenen kreativen Fähigkeiten testen 
möchten, Sie finden in der gesamten Region etwas. 
In den Galerien finden wechselnde Ausstellungen nam-
hafter Künstler statt, darüber hinaus finden Sie hier unter 
anderem Keramik, Gemälde, Skulpturen, Glaskunst und 
Schmuck in einzigartigem Design und hoher Qualität. 
Die Region hat auch Kreativwerkstätten mit Glaswork-
shops und Kerzengießereien zu bieten, sodass Sie selbst 
mit Farben und Formen experimentieren können.
Entlang der Westküste Nordjütlands ist die Vielfalt groß. 
Die Kunst hier ist geprägt vom Leben in Küstennähe und 
inmitten der Natur und einer großen Kreativität. Sie wird 
in vielen verschiedenen Materialien, Formen, Farben und 
Ausdrucksformen gefertigt und ausgestellt. 
Wir haben die Anbieter zusammengestellt, die Sie besu-
chen sollten. 
Diese können Sie online ansehen. Dort finden Sie auch 
weitere Informationen und die Wegbeschreibungen.

Der Kunstpfad
Entdecken Sie die Welt der Kunst

KUNST
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Velkommen til Skulpturparken Blokhus – en 20.000 m2 
stor park fyldt med internationale kunstværker, blom-
strende sansehaver, skønne hyggekroge og sjove lege-
redskaber.
I 2023 kan I opleve 11. sæson af Blokhus Sandskulptur 
Festival, som i år har temaet ”H. C. Andersens Eventyr”. 
De gigantiske sandskulpturer er udformet af nogle af ver-
dens førende sandskulptører. Arbejdet med sandskulp-
turerne varer cirka 10 dage hvorefter de imponerende 
sandskulpturer kan ses resten af året.
Fiberbeton-skulpturerne er placeret flere steder i par-
ken. Hold godt øje - de kan ligne både træ-, bronze- og 
jernskulpturer. Tema 2023: ”Danmarks Dyr”.
I dagene 3. til 5. juni afholdes Blokhus Træskulptur Fe-
stival. Oplev når 3 anerkendte trækunstnere udskærer 
de imponerende skulpturer med deres motorsave. Tema 
2023: ”Danmarks Dyr”.
I weekenden 14. til 15. oktober afholdes kunstudstillingen 
“Kunst i Blokhus” i Kulturhuset. Der er fri entré.
Magisk Jul, med over 2 millioner funklende julelys og en 
eventyrlig juleudsmykning, kan opleves fra 4. november 
til 30. december. Gå ikke glip af denne enestående jule-
oplevelse. Nordens smukkeste julepark byder på minde-
værdige juleoplevelser for hele familien.

Spiselige oplevelser i Kulturhuset Café & Orangeri
I Kulturhusets Café og Orangeri serveres hjemmelavede 
lækre og klassiske caféretter samt take-away.
Der kan bestilles bord til stor Påskebuffet, Søndagsbuf-
fet og Julebuffet i Orangeriet hvor I kan nyde udsigten til 
Skulpturparken. Book bord via www.kulturhusetblokhus.
dk – hvor I også finder info om datoer og buffetmenuer.

Kunst og Gavebutik 
Du finder den inspirerende kunstbutik i Kulturhuset Blok-
hus. Her kan du opleve et stort og inspirerende udvalg af 
nye og klassiske varer indenfor kunst, by hand og unikke 
gaveartikler, med særlig fokus på kvalitet og design.

Nyd din fest - Vær’ gæst til egen fest
Invitér dine gæster til fest i Kulturhuset Blokhus – her er 
plads til op til 350 gæster. Stor udvalg af festmenuer eller 
lækre menuer som I selv sammensætter.

Kulturhuset & 
Skulpturparken 
Blokhus
En topattraktion med Blokhus  
Sandskulptur Festival
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Welcome to Skulpturparken Blokhus – a 20,000 m2 
park filled with international works of art, flourishing 

sensory gardens, wonderful cozy corners and fun play 
equipment. In 2023 you can experience the 11th season of 
the Blokhus Sand Sculpture Festival, which this year has 
the theme “H. C. Andersen’s Fairy Tales”. Kulturhusets 
Café and Orangeri serves homemade café dishes and 
take-away. Inspiring art shop in Kulturhuset Blokhus with 
an inspiring selection of quality art. In November and De-
cember you can experience millions of Christmas lights 
for Magisk Jul (magical Christmas).

Willkommen im Skulpturparken Blokhus, einem 
20.000 m2 großen Park voller internationaler Kunst-

werke, blühender Gärten der Sinne, gemütlicher Ecken 
und schöner Spielgeräte. 2023 findet das 11. Blokhus 
Sandskulpturenfestival statt, das dieses Jahr das The-
ma „H. C. Andersens Märchen“ hat. Im Kulturhusets Café 
und Orangeri werden hausgemachte kleine Gerichte 
und Speisen zum Mitnehmen serviert. Der inspirieren-
de Kunstladen im Kulturhuset Blokhus bietet eine gro-
ße Auswahl an hochwertiger Kunst. Im November und 
Dezember können Sie bei der Veranstaltung Magisk Jul 
(Magische Weihnachten) Millionen von Weihnachtslich-
tern erleben.

KULTURHUSET & SKULPTURPARKEN BLOKHUS • VESTERHAVSVEJ 6, HUNE, 9492 BLOKHUS • TLF. 88 44 33 88
www.skulpturparken.dk - mail@kulturhusetblokhus.dk  SE ÅBNINGSTIDER & INFO PÅ: www.skulpturparken.dk
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 Naturperler
1. Kettrup Bjerge 
2. Rubjerg Knude 
3. Svinklovene ved Svinkløv 
4. Løkken Læmole 
5. Fosdalen 

 Overnatning
1. Blokhus Feriecenter 
2. Grønhøj Strand Camping 
3. Feriepartner Blokhus 

 Shopping
1. Jekas Hund og Kat 
2. Hr. Nielsens Specialiteter 
3. Butik Skaarup 
4. Skotlander 
5. Det Gamle Mejeri 
6. Etly Klarborg
7. Kræmmerland 
8. Ingstrup Mejeri 
9. Kalstrup  
10. Frisørhuset 
11. Brovst Handel  

 Kunst og Kultur
1. Skulpturparken/Kulturhuset 
2. Galleri Rødhusgaarden 
3. Frøkner og Fruer 
4. Voergaard Slot 
5. Museum For Papirkunst 

 Lokale specialiteter
1. Bakseriet 
2. Bi-Kongen
3. Blokhus Kød og Landbrug 
4. Brdr. Mogensen, Haldager 
5. Boel’s Suppehøns 
6. Bugtens Bryghus 
7. Bøgebæk Økologi 
8. Chenillen 
9. DahlLuther 
10. Den Glade Bondemand 
11. Den Gode Gård 
12. Den Grønne Vogn 
13. Eskebæk Grønt 
14. Gjøl Bigård 
15. Gladgris 
16. Gl. Buurholt 
17. Grøntsagsgården 
18. Gårdbutikken Ny Hellested 
19. Gårdbutikken Over Ugilt 
20. Hybengaarden 
21. Hyttels Røgeri 
22. Ingstrup Mejeri 
23. Jensen Jordbær 
24. Kornets Hus 
25. Købmandsgården i Serritslev 
26. Lophave Hereford 
27. Lunden Gårdbutik 
28. Lykkesholm Æbler 
29. Mad & Slagter 
30. Markliv 
31. Naturbruget Tranum 
32. Ny Nordisk Mjød 
33. Rosenbeck Frilandskød
34. Skovlykål 
35. Saxtrup Vingaard 

36. Spireli 
37. Stensgård Jordbær 
38. Thorupgård Landkøkken 
39. Thorupstrand Fiskehus 
40. Tranum Mølle Destilleri 
41. Vendelbo Honning 
42. Vendia Honning 
43. Vendsyssel Fjerkræslagteri 
44. Vrå Bryghus & Bryggeri 
45. Østenåen 
46. Aabybro Mejeri 

 Ud og spise
1. Restaurant Nordstjernen 
2. Blokhus Fiskerestaurant 
3. Kunstcafeen  

 Attraktioner og 
 oplevelser
1. Action House 
2. Cirkusgården 
3. Tranum Lys og Glas 
4. Jetsmark Idrætscenter 
5. Blokhus Salt 
6. Blokhus Lys 
7. Nordsøen Oceanarium
8. Aalborg Zoo 
9. Maximum 
10. Saunahytten 
11. Aalborg Outdoor 
12. Fun art 
13. Bunkermuseum Hanstholm
14.  Feriecenter Slettestrand
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Ved Jammerbugten i det naturskønne 
Rødhus - beliggende 6 kilometer syd 
for Blokhus/Hune - finder man i dejlige 
omgivelser Galleri Rødhusgaarden.

Galleriet har eksisteret i mere end 30 
år og har gennem årene satset på at 
vise kunst og kunsthåndværk af høj 
kvalitet. Der lægges vægt på at vise 
et bredt udsnit af nutidig kunst inden 
for maleri, glas, keramik og skulptur.

Som gæst i galleriet finder du, ud over 
en spændende udstilling, også hygge 
og utraditionel atmosfære, som gør, at 
besøget altid vil være en god oplevelse.

ZEITGENÖSSISCHE 
DÄNISCHE KUNST

Nahe der Jammerbucht in der wunder-
schönen Natur von Rødhus – ca. sechs 
Kilometer südlich von Blokhus/Hune 
– befindet sich in einer herrlichen 
Umgebung die Gallerie Rødhusgaarden.

Die Galerie besteht bereits seit mehr 
als 30 Jahren und hat sich im Lauf der 
Zeit darauf spezialisiert, eine große 
Auswahl hervorragender dänischer 
Kunst – wie Ölgemälde, Glasobjekte, 
Keramik und Skulpturen anzubieten.

Die Besucher erwartet in der Galerie 
neben außergewöhnlichen Ausstel-
lungen eine sehr persönliche und 
unkonventionelle Atmosphäre, die jeden 
Aufenthalt zu einem ganz besonderen 
Erlebnis werden lässt.

NUTIDIG DANSK OG 
INTERNATIONAL KUNST

G A L L E R I 
R Ø D H U S

G A A R D E N
Kystvejen 91 · Rødhus · 9490  Pandrup

Tlf. 22 90 94 50 · www.roedhusgaarden.dk
mail@roedhusgaarden.dk

Følg os
Die aktuellen Öffnungszeiten finden Sie 
auf www.roedhusgaarden.dk

Se aktuelle åbningstider på 
www.roedhusgaarden.dk
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Nordens eneste specialmuseum, som udelukkende viser 
papirkunst, papirkunsthåndværk og papirdesign. I kerne-
udstillingen møder du psaligraf Bit Vejles mesterværker, 
som har rejst verden rundt. På museet kan du altid opleve 
nye udstillinger med overraskende og spændende natio-
nale- og internationale papirkunstnere.

Aktiviteter for hele familien
- Papirværksted - fold dig ud som papirkunstner
-  Silhuetkabinet - skab dit helt eget silhuetportræt
-  Paper Plane Airport - fold og flyv. Hvilket papirfly flyver 
   længst?
-  Papir Bådehavn - fold og søsæt din egen papirbåd
-  Aktivitetskuffert - forbudt for voksne og fyldt med en 
 masse sjove aktiviteter
-  Café og butik

Museum for Paper Art
The only special museum in the Nordic countries 
that exclusively displays paper art, paper handi- 

crafts and paper design. In the core exhibition you will 
meet psaligraf Bit Vejle’s masterpieces, which have trav-
elled the world. At the museum you can always discover 
new exhibitions with surprising and exciting national and 
international paper artists. Open all year round.

Museum für Papierkunst
Das einzige Spezialmuseum Skandinaviens, das 
ausschließlich Papierkunst, Papierhandwerk und 

Papierdesign zeigt. In der Hauptausstellung begegnen 
Sie den Meisterwerken des Scherenschnittmeisters Bit 
Vejle, die um die Welt gereist sind. Im Museum kann 
man immer neue Ausstellungen mit überraschenden und 
spannenden nationalen und internationalen Papierkünst-
lern erleben. Ganzjährig geöffnet.

Museum For 
Papirkunst 
Tid til fordybelse og leg

ILSIGVEJ 2, 9492 BLOKHUS, TLF. 60 12 94 92,  
museumforpapirkunst.dk  

info@museumforpapirkunst.dk  
 museumforpaperart   Museum for Papirkunst

Åbent hele året 
RELAX  - THIS IS YOUR TIME!
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Et skatkammer 
af oplevelser for 

hele familien

V O E R G A A R D 
S L O Twww.voergaardslot.dk

Et skatkammer af oplevelser

Brug dagen blandt uvurderlige kunstskatte, kongelige antikviteter 
og i kuldegysende fangekældre. 

Her kommer I helt tæt på historien og skattene på det smukke 
renæssanceslot. Tag familien med og oplev overdådigheden 

på Voergaard Slot.

V
IN

DER AF

A
F

S T E M N I N

G
E

N

Danmarks 

smukkeste 

herregård

Frøkner & Fruer
KUNSTHÅNDVÆRK

OG

GALLERI

Springvandstorvet 5,  
9492 Blokhus

Tlf. 26 43 13 87
froeknerogfruerblokhus.dk

Info@froeknerogfruerblokhus.dk
Se åbningstider på Facebook

 Frøkner og Fruer
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Find info om alle lokale  
producenter
Scan koden med dit mobilkamera og følg linket

Friskopgravede økologiske grønsager, naturopdrættet 
kød, fisk, saft og marmelader. Dine smagsløg fortrylles, 
når du sætter tænderne i de mange lokale specialiteter. 
Sprøde grønsager, de store, flotte jordbær eller smagen 
af vellagret ost, gammeldags kærnet smør og is lavet 
på ægte fløde. Du går aldrig forgæves. De gamle hånd-
værkstraditioner er holdt i hævd, og smagen er helt i top.
Mulighederne er mange, når der skal smages på de lokalt 
producerede specialiteter. Producenterne   brænder for 
deres produkter, de er kvalitetsbevidste og fremstiller rå-
varerne så naturligt og ukompliceret som muligt. Her kan 
du tydeligt smage passionen for de gode råvarer.

Besøg producenterne hjemme i deres forretninger, find 
varerne via deres websites eller i en af de mange vejbo-
der. Flere af dem udstiller også deres produkter på de lo-
kale råvaremarkeder, hvor der ofte både er smagsprøver 
og tid til en hyggelig snak.

Vi har samlet alle producenterne online, så du nemt kan 
få yderligere info og finde vej til den enkelte.

Den lokale
smag
Find vej til de lokale specialiteter

SPECIALITETER
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Freshly harvested organic vegetables, natural-
ly farmed meat, fish, juice and jams. Enchant your 

taste buds by sinking your teeth into the numerous local 
specialties. 
Crisp vegetables, big beautiful strawberries or the flavour 
of mature cheese, old-fashioned churned butter and ice 
cream made from real cream. You will never leave disap-
pointed. The old crafting traditions have been preserved, 
and the flavour is top notch.

You have so many options when it comes to tasting the 
locally produced specialities. The producers are passion-
ate about their products, they are quality-conscious and 
their production of the ingredients is as natural and un-
complicated as possible. Here you can clearly taste the 
passion for good ingredients.
Visit the producers at home in their shops, and find the 
goods via their websites or in one of the many street 
stalls. A number of them also offer their products at the 
local produce markets, where you can often enjoy sam-
ples as well as pleasant conversation.
We have compiled a list of all the producers online, so you 
can easily find information and directions to each one.
Scan the code with your mobile phone and see the over-
view

The local flavours
Find your way to the local specialities

Frisch geerntetes Bio-Gemüse, Fleisch aus artge-
rechter Haltung, Fisch, Saft und Marmelade. Ihre 

Geschmacksknospen werden verzaubert sein, wenn Sie 
die vielen lokalen Spezialitäten probieren. 
Knackiges Gemüse, die großen, schönen Erdbeeren oder 
der Geschmack von gut gereiftem Käse, traditionell her-
gestellter Butter und Eis aus echter Sahne. Das alles fin-
den Sie hier. Die alten Handwerkstraditionen werden ge-
pflegt und der Geschmack ist erstklassig.
Die Möglichkeiten sind vielfältig, wenn es darum geht, die 
lokal produzierten Spezialitäten zu probieren. Die Produ-
zenten brennen für ihre Produkte, sind qualitätsbewusst 
und erzeugen die Rohstoffe so natürlich und unkompli-
ziert wie möglich. Hier schmeckt man deutlich die Lei-
denschaft für gute Zutaten.
Besuchen Sie die Hersteller in ihren Geschäften, finden 
Sie die Waren über ihre Websites oder an einem der vie-
len Straßenstände. Einige von ihnen verkaufen ihre Pro-
dukte auch auf den lokalen Märkten, wo es oft auch Ver-
kostungen und Zeit für ein nettes Gespräch gibt.
Wir haben alle Hersteller online gesammelt, damit Sie 
sich leicht weiter informieren und die einzelnen Produ-
zenten finden können.
Scannen Sie den Code mit Ihrem Handy und sehen Sie 
sich die Übersicht an

Der Geschmack, lokalen Küche
Finden Sie Ihren Weg zu den lokalen  
Spezialitäten
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En del af en god ferie er også en dejlig spiseoplevelse. 
Her langs Nordjyllands vestkyst kan du smage på den 
danske madkultur og prøve de mange nordjyske specia-
liteter. 

Spisekortet afspejler livet langs vestkysten. Der er man-
ge spændende retter, der er fremtryllet af Vesterhavets 
fisk og skaldyr samt råvarer fra naturens skattekammer. 
Du kan prøve alt fra store fiskebuffeter med friskfanget 
fisk til ægte dansk mad lavet fra bunden. Restauranter-
ne tilbyder lækre, danske nationalretter som f.eks. frisk-
fangede rødspætter, stjerneskud, højbelagte smørrebrød 
eller dansk bøf, stegt flæsk og fiskefrikadeller. Mulighe-
derne er mange og oplevelsen er i top. Der bliver ikke 
gået på kompromis med hverken smagen eller sæsonens 
friske råvarer.

Få inspiration til de bedste spiseoplevelser og oplev det i 
særlige omgivelser i de nordjyske badebyer.

Ud og spise
Når sulten melder sig

SPISESTEDER

Kunstcafeen Blokhus  
Fiskerestaurant

Café  
Fun Art

Kulturhuset / 
Skulpturparken

Restauranter
du bør besøge
Scan koden med dit mobilkamera og se 
alle muligheder eller find din favorit nedenfor

Restaurant 
Nordstjernen

Feriecenter 
Slettestrand
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A good holiday also includes divine dining experi-
ences. Here, along the west coast of North Jutland, 

you can dive into true Danish culinary heritage and at-
tempt our many North Jutland delicacies.
Our menu reflects life along the west coast. Many excit-
ing dishes have been conjured up using the North Sea’s 
fish and shellfish and other raw materials from nature’s 
treasure trove.
You can try everything from large fish buffets with freshly 
caught fish to genuine Danish food made from scratch. 
The restaurants offer delicious, Danish national dishes 
such as freshly caught plaice, starfish and lavishly dec-
orated open sandwiches or Danish steak, fried pork and 
fish cakes.
The options are endless and the experience top notch. 
No compromises are made; neither with how things taste 
nor with the fresh, seasonal ingredients that are used.

Get inspiration for the best dining experiences and ex-
perience it in special surroundings in the North Jutland 
seaside getaways.

Inspiration for more dining experiences
Scan the code with your mobile phone and follow the link.

Get out and dine
When hunger comes knocking

Zu einem guten Urlaub gehört auch ein herrliches 
kulinarisches Erlebnis. Hier an der Westküste von 

Nordjütland können Sie die dänische Esskultur kennen-
lernen und die vielen nordjütländischen Spezialitäten 
probieren. Die Speisekarte spiegelt das Leben an der 
Westküste wider. Es gibt viele spannende Gerichte, die 
aus dem Fisch und den Meeresfrüchten der Nordsee und 
den Rohstoffen aus der Schatzkammer der Natur gezau-
bert werden. Hier können Sie alles probieren, von großen 
Fischbuffets mit frisch gefangenem Fisch bis hin zu frisch 
zubereiteten authentischen dänischen Gerichten.
Die Restaurants bieten leckere, dänische Nationalgerich-
te an, wie fangfrische Scholle, Smørrebrød mit panierter 
Scholle und andere großzügig belegte Smørrebrøds oder 
dänisches Hacksteak, gebratener Schweinebauch und 
Fischfrikadellen.Es gibt jede Menge Möglichkeiten und 
erstklassige Erlebnisse. Hier werden keine Kompromis-
se in Sachen Geschmack oder frische saisonale Zutaten 
eingegangen. Holen Sie sich Inspiration für die besten 
kulinarischen Erlebnisse in besonderer Umgebung in
den nordjütländischen Küstenorten.
Inspiration für mehr kulinarische Erlebnisse
Scannen Sie den Code mit Ihrer Handykamera und folgen 
Sie dem Link

Zum Essen ausgehen
Wenn der Hunger sich meldet

DINING RESTAURANTEN
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Blokhus Fiskerestaurant har forståelsen for havets frugter. I kan trygt 
lade besætningen stå ved roret for Jeres aften.  Gå ombord i vores po-

pulære Seafood and Roast Buffet, en storslået kombination af fisk og skaldyr, 
frisk dagligt fra Hirtshlas fiskeauktion - varieret efter fangst samt vind & vejr 
eller dyk ned i vores a’ la carte kort, som også byder på steak af kødkvæg. 

You can rest assured knowing we will provide you with the best the 
Sea has to offer. We personally invite you to embark on our Seafood 

and Roast buffet; a combination of seasonal seafood - fresh daily from 
Hanstholm Fish Auction.

Herzlich Willkommen im Blokhus Fiskerestaurant.  Wir verfügen über 
tiefgehende Einsicht in die Welt der Meeresfrüchte. Lassen Sie uns 

am Ruder Ihres Abend stehen. Steigen Sie an Bord unseres Seafood und 
Roastbüfetts; eine Symphonie von Fisch und Schalentieren, je nach Jahreszeit. 
Täglich Frisch von der Fischauktion in Hirtshals. 

ÅBENT:
April-december Torsdag til lørdag fra kl. 12-21 - Søndag kl. 12-16
Åbent hver dag fra 1. juni samt helligdagsferier og skoleferier fra kl. 12-21
Yderligere info samt booking af bord se hjemmeside

®

STEAKS & SEAFOOD · EAT IN & TAKE OUT
Strandvejen 2 . Blokhus. Tlf. 70 23 17 55 . mail@blokhusfiskerestaurant.dk

www.blokhusfiskerestaurant.dk . www.facebook.com/BlokhusFiskerestaurant
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Blokhus
KunstCafeen

Strandvejen 12   ·   9492 Blokhus   ·   Tlf. 70 23 17 51
www.kunstcafeen-blokhus.dk   ·  www.facebook.com/KunstCafeenBlokhus

HJEMMELAVET MAD
- med hjertevarme og kærlighed

Bag det brusende Vesterhav - i læ for klitterne - og smukt 
placeret på Strandvejen midt i Blokhus finder I, vel nok, 

én af Blokhus’ mest hyggelige cafeer.
På KunstCafeen nyder vi at lave traditionelle retter med et 
twist – men også dyrke nye og spændende retter. Vi sætter 
stor pris på friske råvarer og kunsten ved hjemmelavet mad. 
- Alt sammen til fornuftige priser. Vores mad er tilberedt med 
sjæl og ud fra princippet om, at det skal være en oplevelse, 
hver gang du spiser hos os.
Vi er stedet hvor man: nyder sin brunch og læser dagens avis, 
går hen til frokost for at spise en lækker sandwich eller salat, 
nyder en kop kaffe i varme omgivelser, måske over et brætspil?
Der er naturligvis også mulighed for at nyde en lækker bøf og 
et godt glas vin om aftenen.
Ligesom der året rundt serveres vores populære torsdags- 
flæsk.
På Kunstcafeen håber vi at være med til at skænke en eventyr-
lig og uforglemmelig madoplevelse for hele familien. Foruden 
friske og hjemmegjorte retter, sætter vi en stor ære i at tilbyde 
vores gæster varme og hyggelige omgivelser.
Hold øje med vores hjemmeside hvor der løbende bliver op-
dateret med events, eller følg os på Facebook og Instagram.

              Cecilie & Anita Michaelsen

Kunstcaféen – Art Café und bar Öffnet zum Frühstück – 
versorgt mit „leichten Tellergerichten“ seine geschäftigen 

Mittagsgäste, bietet den passenden Rahmen für den Nachmit-
tagscappuccino und Sandwich und ist abends Treffpunkt für 
jung und alt.

KunstCafeen in Blokhus is a favorite among locals. 
The cafe serves delicious Danish dishes with a twist. 

All food is homemade from fresh ingredients and is served 
with a smile.

Køkkenet 
holder åbent
Mandag-fredag

11.00-21.00
Lørdage-søndage  

og helligdage
10.00-21.00

(I perioden oktober – marts 
lukker køkkenet på 
hverdage kl. 20.00)

BRUNCH 
BUFFET 

hver lørdag  
og søndag
kl. 10-13



JAMMERBUGT KOMMUNE • TOFTEVEJ 43 • 9440 AABYBRO • TLF. 72 57 77 77 • www.jammerbugt.dk

En del af at tage på ferie er også at få nye spæn-
dende smagsoplevelser. Jammerbugten har et væld 

forskellige caféer og restauranter, der serverer alt lige fra 
fisk og steaks til traditionelle danske retter og smørre-
brød. Der findes også en række lokale fødevareprodu-
center, som du bla. kan møde på de ugentlige, lokale 
råvaremarkeder. Hos Blokhus Salt kan du købe Vester-
havssalt og prøve kræfter med at lave dit eget urtesalt. 
Hos Aabybro Mejeri kan du nyde en Ryå is på en varm 
sommerdag og købe spændende oste, eller du kan lægge 
vejen forbi Ingstrup Mejeri, som også har et stort udvalg 
af mejeriprodukter. Nordisk Brænderi byder på prisvin-
dende gin og rom, og hos Rævhede Naturprodukter sæl-
ges både egen produktion og lækre kødspecialiteter. I 
Thorupstrand kan du købe den friskfangede fisk eller de 
spændende røgvarer fra røgeriet, og Vildmosekartofler 
kan findes i en af de mange vejboder.

Det smager i Jammerbugten
Lækkerier for enhver smag

The Bay has a lot of different cafes and restaurants, 
which serve everything from fish and steaks to 

Danish dishes and open sandwiches. You will meet a lot 
of local food producers at the local commodities markets. 
North Sea salt is obtainable from Blokhus Salt, where you 
may also try your skills on making your own herbal salt. 
Aabybro Mejeri is the place where you can enjoy the pop-
ular Ryå icecream on a sunny summer day and buy very 
special cheese , or you may visit Ingstrup Mejeri , which 

has a large selection of dairy produce. Nordisk Brænderi 
offers you price gin and rum. Rævhede Naturprodukter 
sells their own products as well as delicious meat speci-
alities. At Thorupstrand you can buy freshly caught fish 
or very special smoked products from the smokehouse, 
The many booths along the roads sell potatoes from Vild-
mosen.

In der Region Jammerbucht gibt es eine Vielzahl unter-
schiedlichster Cafés und Restaurants, die alles, von 

Fisch und Steaks bis hin zur traditionellen dänischen Küche 
und den berühmten Smörrebröds servieren. Es gibt viele ört-
liche Lebensmittelhersteller angesiedelt, die stolz auf ihre 
Produkte sind. Nicht ohne Grund. Besuchen Sie einmal die 
Rohwarenmärkte und lassen Sie sich inspirieren. Bei Blokhus 
Salt (Salz) kann man Nordseesalz kaufen und auch sein eige-
nes Kräutersalz mischen. Bei der Aabybro Mejeri (Molkerei) 
kann man, besonders an warmen Sommertagen, ein Ryå Eis 
oder ein Buttermilch-Softeis genießen und interessante Kä-
sesorten und andere Molkereiprodukte kaufen. Das gilt auch 
der Ingstrup Mejeri. Die Nordisk Brænderi bietet preisge-
krönten Gin und Rum an und bei  Rævhede Naturprodukter 
werden Aufschnitt und Fleisch aus eigner Produktion. Am 
Thorupstrand kann man frischgelandeten Fisch und Rauch-
waren aus eigener Räucherei  kaufen. Die berühmten Vild-
mose-Kartoffeln sowie Gemüse und Obst, Marmelade etc., 
je nach Saison, findet man vielerorts an den Ständen entlang 
der Landstraßen.
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RESTAURANT NORDSTJERNEN
I hjertet af Blokhus 

MÅNEDENS
MENU

 2  retter -  298,- 
3  retter -  338,-

Prøv også vores 
populære

 Som gæst i vores restaurant kan

Vi har åbent fra kl 17.00 i
restauranten, 

og vi har frokost åbent
 hver dag i uge 27-32 

PÅ VORES MENUKORTPÅ VORES MENUKORTPÅ VORES MENUKORT
FINDER DU BLANDTFINDER DU BLANDTFINDER DU BLANDT

ANDET KLASSIKERE SOMANDET KLASSIKERE SOMANDET KLASSIKERE SOM   
FYLDT RØDSPÆTTE,FYLDT RØDSPÆTTE,FYLDT RØDSPÆTTE,   
   STJERNESKUD, &STJERNESKUD, &STJERNESKUD, &

WIENER SCHNITZEL OGWIENER SCHNITZEL OGWIENER SCHNITZEL OG
MEGET MERE.MEGET MERE.MEGET MERE.   

Find mere om vores
udvalg ved at scanne

vores QR kode 

Høkervej 1, Blokhus

9824 9391

Restaurantnordstjernen

Restaurant Nordstjernen

RESTAURANTRESTAURANTRESTAURANT   
CENTALT BELIGGENDE ICENTALT BELIGGENDE ICENTALT BELIGGENDE I

BLOKHUSBLOKHUSBLOKHUS

du se frem til en aften med god,

velsmagende mad og en hyggelig

stemning.

SSSEEELLLSSSKKKAAABBBSSS   LLOOOKKKAAALLLEEERRR
med mulighed for at holde

diverse arrangementer og fester,
som konfirmation, barnedåb, fødselsdag

 og meget mere
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Ferien langs Nordjyllands vestkyst er fyldt med mulighe-
der for at få en god oplevelse. 
Stedet rummer alt fra aktiviteter i den enestående natur 
med mountainbike, cykling, vandring eller vandsportsak-
tiviteter til sjov og leg med minigolf, rutsjebaner, gokarts, 
legelande og dyr. 

Hele området er bundet sammen af et fantastisk stinet, 
hvor du kan få pulsen op. Det kan udforskes på cykel eller 
som gående, og stierne løber ofte langs kysten, hvor de 
enestående udsigter imponerer. Et visit i toppen af fyret 
enten i Hirtshals eller på Rubjerg Knude vil bestemt også 
være et værdigt ferieminde.

Samtidig rummer området nogle af de største attraktio-
ner for familien. Du må ikke snyde dig selv for et besøg i 
Nordsøen Oceanarium og Aalborg Zoo samt Fårup Som-
merland ved Blokhus. En prisbelønnet forlystelsespark, 
som samtidig er en af de største i Danmark.

Er vejret ikke helt til udendørs aktiviteter, så er det muligt 
at besøge et af vandlandene, tage på shopping eller få 
fart over feltet i de indendørs legelande og sportscentre. 
Alt i alt er området langs Nordjyllands vestkyst et fanta-
stisk sted at besøge, hvis man ønsker en blanding af ene-
stående natur, spændende guidede oplevelser og sjove 
aktiviteter, som egner sig til hele familien. 

Oplevelsesrig 
ferie
De bedste attraktioner og oplevelser

OPLEVELSER

Oplevelsesrig
ferie
Scan koden med dit mobilkamera, følg linket 
og find de bedste oplevelser



Holidays along the west coast of North Jutland are 
full of opportunities to have a great experience. 

It offers everything from activities in the unique nature 
with mountain biking, cycling, hiking or water sports ac-
tivities to fun and games with miniture golf, slides, go-
karts, playgrounds and animals. 
The whole area is linked by a fantastic trail network where 
you can get your heart rate up. It can be explored by bike 
or on foot, and the trails often run along the coast where 
the unique views impress. A visit to the top of the light-
house either in Hirtshals or on Rubjerg Knude will certain-
ly also be a worthy holiday memory.
At the same time, the area is home to some of the biggest 
family attractions. Don’t deprive yourself of a visit to the 
North Sea Oceanarium and Aalborg Zoo, as well as Fårup 
Sommerland near Blokhus. An award-winning amuse-
ment park that is also one of the largest in Denmark.
If the weather isn’t quite right for outdoor activities, you 
can visit one of the water parks, go shopping or get up 
to speed in the indoor playgrounds and sports centres. 
All in all, the area along the west coast of North Jutland 
is a great place to visit if you want a mix of unique nature, 
exciting guided experiences and fun activities suitable 
for the whole family. 
Scan the code with your mobile phone and see the over-
view

Eventful holiday
The best attractions and experiences

Die ganze Region ist von einem Netz von Rad- und 
Wanderwegen durchzogen, auf dem Sie Ihren Puls 

in die Höhe treiben können. Erkunden Sie die Gegend mit 
dem Fahrrad oder zu Fuß. Oft verlaufen die Wege entlang 
der Küste, wo einzigartigen Ausblicke Sie beeindrucken 
werden. Ein Besuch hoch oben auf dem Leuchtturm von 
Hirtshals oder bei Rubjerg Knude wird sicherlich auch 
eine schöne Urlaubserinnerung sein.
Gleichzeitig hält die Region auch einige der größten At-
traktionen für die Familie bereit. Planen Sie unbedingt 
einen Besuch im Nordsee-Ozeanarium und im Zoo von 
Aalborg sowie im Freizeitpark Fårup Sommerland bei 
Blokhus ein. Dieser preisgekrönte Vergnügungspark ist 
einer der größten in Dänemark.

Wenn das Wetter nicht für Outdoor-Aktivitäten geeignet 
ist, können Sie einen der Wasserparks besuchen, shop-
pen gehen oder auf den Indoor-Spielplätzen und -Sport-
zentren Gas geben. 
Alles in allem ist die Westküste Nordjütlands ein fantas-
tisches Reiseziel, wenn Sie eine Mischung aus einzig-
artiger Natur, spannenden Erlebnissen und interessanten 
Aktivitäten für die ganze Familie suchen. 

Scannen Sie den Code mit Ihrem Handy und sehen Sie 
sich die Übersicht an

Erlebnisreicher Urlaub
Die besten Attraktionen und Erlebnisse

EXPERIENCES ERLEBNISSE
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MAXIMUM • Fiskene 10 • 9200 Aalborg SV • MAXIMUM.dk • Tel.: +45 88 77 49 00

THE FOOD

Big Time Grillbuffet

• Forretter, mørt kød, salater og desserter. 
Onsdag-søndag fra kl. 17

• Starters, tender meat, salads  
and desserts. 
Wednesday-Sunday from 5 pm

• Vorspeisen, zartes Fleisch, Salate  
und Nachtisch. 
Mittwoch-Sonntag ab 17 

Big Time Brunchbuffet

• Brød, pålæg, morgenmad,  
mørt kød, salater og desserter. 
Inkl. kaffe og te 
Lørdag-søndag kl. 10-14

• Bread, cold cuts, breakfast, tender meat, 
salads and desserts. 
Incl. coffee and tea 
Saturdays and sundays at 10 am-2 pm

• Brot, Aufschnitt, Frühstück, artes Fleisch, 
Salate und Desserts. 
Inkl. Kaffee und Tee 
Samstag-Sonntag um 10-14

Happie’s café
Burgers, pizza, sandwiches etc.

MAXIMUM 
AALBORG
THE FUN
 ›
 › Bowling
 › Happie’s Legeland
 › Jump (2.500 m2 trampolin)
 › Cube (+20 challenges)
 › Escape Room 
(5 different rooms)

 › Minigolf
 › Laser Hero
 › Virtual Reality
 › Petanque/Boule
 › Dart
 › Shuffleboard 
 › 3-, 4- og 5-kamp
 ›

Wilt Actionpark
 › Rodeo
 › Sumo
 › Human Football
 › Wipe-Out
 › Bow Shooting
 › Drunken Hockey
 › Bumper ball
 ›
 › Morskabsautomater/ 
Amusement machines/ 
Spielautomaten

–  rabat på alle forlystelser,

når I spiser på The Grill

– Rabatt auf alle Fahrten,

wenn Sie im The Grill essen

–  discount on all rides if 

you eat at The Grill
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Forlystelser, god 
mad og samvær  
under et tag
Er du på vej fra et sted 
til et andet og trænger 
til et godt måltid mad? 
Eller ferierer du lige i 
nærheden og har brug 
for en sjov dag? 
Så er Maximum stedet 
for hele familien.

Her er forlystelser, café 
og restaurant. I week-
enden er der brunch-
buffet og rig mulighed 
for familiehygge.

Feriedage i regnvejr 
er ikke spildte ...
Vi har forlystelser til 
alle aldre, og mange af 
aktiviteterne kan I være 
sammen om.
Her finder du sval skyg-
ge, når heden bliver for 
meget. Til gengæld er 
her lunt og tørt, hvis 
det danske vejr leverer 
en af sine notoriske 
bygedage.

Velkommen.

Great food, fun times 
and team play under 
one roof
Are you on your way from 
one place to another and 
need a good meal?
Or are you spending your 
holiday nearby and need a 
day indoor?
Then Maximum is the place 
for you.
Here you find entertain-
maint rides, a café and a 
restaurant. In weekends 
you’ll find a brunch buffet 
and plenty of opportunities 
for family fun.

Rainy days are not 
wasted days 
We have entertainment 
for everybody, and almost 
all of our activities can be 
done together across ages.

We offer shade when the 
heat gets too much and the 
center is warm and dry if 
the Danish weather delivers 
one of its notorious rainy 
days.

Welcome.

Unterhaltung, Großartiges 
Essen, Spaß und 
Geselligkeit unter einem 
Dach
Sie sind von einem Ort zum an-
deren unterwegs und möchten 
gut essen?
Oder sind Sie in der Nähe 
im Urlaub und suchen einen 
unterhaltsamen Tagesausflug?
Dann ist Maximum genau das 
Richtige für Sie.
Hier gibt es Unterhaltung, ein 
Café und ein Restaurant. An 
den Wochenenden gibt es ein 
Brunchbuffet und viel Gelegen-
heit für Familienspaß.

Ferientage im Regen sind 
nicht umsonst
Wir bieten Unterhaltung für alle 
Altersgruppen und viele Aktivitä-
ten, die Sie gemeinsam unter-
nehmen können.

Hier finden Sie kühlen Schatten, 
wenn die Hitze zu groß wird. 
Andererseits ist es hier warm 
und trocken, wenn das dänische 
Wetter einen seiner berüchtigten 
Regentage liefert.

Willkommen.
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CIRKUSGÅRDEN LØKKEN • VRENSTEDVEJ 287 • 9480 LØKKEN DANMARK • TLF. 23 20 70 80 • schumann.horses@gmail.com
 Schumann Løkken – Cirkusgården    Cirkusgaarden

Her byder vi på underholdende og lærerige fore-
stillinger med masser af heste, dyr og unge artist- 

spirer, der brænder for at vise, hvad de kan og en pragt-
fuld have, hvor man kan finde ro og spise sin medbragte 
mad.

Ønsker man et privat arrangement, et hyggeligt ophold 
med kaffe som en del af en busudflugt eller en speciel 
foreningssammenkomst, er dette også muligt. 
Katjas lille museum, der viser interessante effekter fra 
hendes families cirkus historie kan besøges efter aftale, 
evt. i forbindelse med en cirkusforestilling.

Cirkusgården
Kom og oplev Katja Schumanns Cirkusgård, lige uden for Løkken

Erleben Sie CirkusGaarden, der ganz eigenartige Zirkus 
Hof, nicht weit von der kleinen Stadt Løkken. Wir bieten 

Ihnen Unterhaltung und auch lehrreiche Vorstellungen, viele 
Pferde, andere Tiere und junge Artist Sprößlinge, die eifrig 
Ihren Besuch erwarten, damit sie Ihre Talente vorführen kön-
nen!
Ein wunderbarer Garten, wo Sie Ruhe finden können und 
Ihren mitgebrachten Picnik genießen können.
Wünschen Sie ein privates Arrangement, ein gemütlicher Auf-
enthalt mit zuhörendem Kaffee als Teil eines Busausfluges 
 oder ein besonderes Zusammentreffen, dann finden Sie hier 
Möglichkeiten! Das kleine Museum Katjas enthält interessan-
te Gegenstände aus der Zirkusgeschichte der Familie Schu-
mann welches Sie nach Verabredung besuchen können.

Come and visit Katja Schumann’s very own circus, 
Cirkusgården, located outside the town of Løkken.

Entertaining and instructive performances with lots of 
horses and other animals as well as young aspiring per-
formers showing their talents. Splendid gardens and 
peaceful areas where you might enjoy your picnic or just 
wander.
If you need a private arrangement, a cozy visit and a cup 
of coffee in an inspiring place as part of a bus tour or a 
special occasion, Cirkusgården offers possibilities.
You may also like to visit Katja’s little museum which 
showcases interesting objects from the Schumann fami-
ly’s history, open by appointment.

Åbningstider 
I sommerhalvåret er 

der forestillinger hver 
weekend og i skolernes 

sommerferie hver  
dag undtagen  

mandag.
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I Madagaskar-området med nye lemur-arter 
og eksotiske fugle kan du se dyrene HELT tæt 

på, når du går ind i deres udendørs anlæg. 

MADAGASKAR 
NYHED I 2023

Glæd dig til at opleve

Anlægget åbner i sommeren 2023. 
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Aktiv ferie for hele familien
V A N D R E H J E M  ·  S P R I N G C E N T E R  ·  S V Ø M M E H A L  ·  F I T N E S S C E N T E R  ·  B A D M I N T O N

Bredgade 140  ·  9490 Pandrup
Telefon 98 24 75 55  ·  info@jic.dk  ·  www.jic.dk

DEN NYE FOYER

JETSMARK IDRÆTSCENTER

forslag 3

forslag 2

forslag 1

SKITSE
Farver på facade
14.10.2020

DEN NYE FACADE MOD BREDGADE

JETSMARK IDRÆTSCENTER

Et fyrtårn – altid i bevægelse
Bo nær Blokhus på lyse værelser med plads optil 
6 personer – selvfølgelig med eget toilet og bad. 
Eller besøg os, når du og kammeraterne skal på 
træningslejr. 

I efteråret ’23 står centret helt færdig efter en 
totalrenovering med nyt fi tnesscenter, stort 
indbydende cafeområde, springcenter og nye 
omklædningsfaciliteter. 

Spil badminton, svøm en tur eller træn i fi tness
– mulighederne er mange og for alle!

BOOK
bl.a. badmintonbaner, 

svømmeentré, fi tness

eller overnatning

www.jic.dk

NYRENOVERET 2023
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Nordeuropas
største
akvarium

Køb entrébillet online og få rabat
facebook.com/ekspedition  I  oceanarium.dk

Willemoesvej 2  |  9850 Hirtshals  |  Tlf.: 9894 4444  |  oceanarium.dk  |  facebook.com/ekspedition

I nærkontakt med havet
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Industrivej 1 - 9480 Løkken
Tlf. (+45) 99 67 67 10 - CVR: 17 62 88 95

www.actionhouse.dk - info@actionhouse.dk

LUX SPIS OG
ACTION   
• 1 times bowling
• 25 min. gokart
• 20 min. lasergame
• Spisning
PRIS  PR. PERSON 

479,-
Excl. skoleje og hjelmhue

ÅBENT HVER DAG FRA KL. 10.00 TIL KL. (22-24)

Nordeuropa's 
største indendørs 

gokartbane 

- FUNCENTER FOR HELE FAMILIEN

Velkommen til 

ACTION HOUSE

FORMEL 1
• 5 min. opvarmning
• 10 min. tidstagning
• 10 min. fi nale

PRIS  PR. PERSON

Excl. hjelmhue
279,-

ACTION PAKKE 
• 1 times bowling
• 10 min. gokart
• 12 min. lasergame

Excl. skoleje og hjelmhue
209,- 
PRIS PR. PERSON

Industrivej 1 - 9480 Løkken
Tlf. (+45) 99 67 67 10 - CVR: 17 62 88 95

www.actionhouse.dk - info@actionhouse.dk

LUX SPIS OG
ACTION   
• 1 times bowling
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ACTION HOUSE

FORMEL 1
• 5 min. opvarmning
• 10 min. tidstagning
• 10 min. fi nale

PRIS  PR. PERSON

Excl. hjelmhue
279,-

ACTION PAKKE 
• 1 times bowling
• 10 min. gokart
• 12 min. lasergame

Excl. skoleje og hjelmhue
209,- 
PRIS PR. PERSON

Industrivej 1 - 9480 Løkken
Tlf. (+45) 99 67 67 10 - CVR: 17 62 88 95

www.actionhouse.dk - info@actionhouse.dk

LUX SPIS OG
ACTION   
• 1 times bowling
• 25 min. gokart
• 20 min. lasergame
• Spisning
PRIS  PR. PERSON 

479,-
Excl. skoleje og hjelmhue

ÅBENT HVER DAG FRA KL. 10.00 TIL KL. (22-24)

Nordeuropa's 
største indendørs 
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- FUNCENTER FOR HELE FAMILIEN

Velkommen til 

ACTION HOUSE

FORMEL 1
• 5 min. opvarmning
• 10 min. tidstagning
• 10 min. fi nale

PRIS  PR. PERSON

Excl. hjelmhue
279,-

ACTION PAKKE 
• 1 times bowling
• 10 min. gokart
• 12 min. lasergame

Excl. skoleje og hjelmhue
209,- 
PRIS PR. PERSON

Industrivej 1 - 9480 Løkken
Tlf. (+45) 99 67 67 10 - CVR: 17 62 88 95

www.actionhouse.dk - info@actionhouse.dk

LUX SPIS OG
ACTION   
• 1 times bowling
• 25 min. gokart
• 20 min. lasergame
• Spisning
PRIS  PR. PERSON 

479,-
Excl. skoleje og hjelmhue

ÅBENT HVER DAG FRA KL. 10.00 TIL KL. (22-24)

Nordeuropa's 
største indendørs 

gokartbane 

- FUNCENTER FOR HELE FAMILIEN

Velkommen til 

ACTION HOUSE

FORMEL 1
• 5 min. opvarmning
• 10 min. tidstagning
• 10 min. fi nale

PRIS  PR. PERSON

Excl. hjelmhue
279,-

ACTION PAKKE 
• 1 times bowling
• 10 min. gokart
• 12 min. lasergame

Excl. skoleje og hjelmhue
209,- 
PRIS PR. PERSON

Industrivej 1 - 9480 Løkken
Tlf. (+45) 99 67 67 10 - CVR: 17 62 88 95

www.actionhouse.dk - info@actionhouse.dk

LUX SPIS OG
ACTION   
• 1 times bowling
• 25 min. gokart
• 20 min. lasergame
• Spisning
PRIS  PR. PERSON 

479,-
Excl. skoleje og hjelmhue

ÅBENT HVER DAG FRA KL. 10.00 TIL KL. (22-24)

Nordeuropa's 
største indendørs 

gokartbane 

- FUNCENTER FOR HELE FAMILIEN

Velkommen til 

ACTION HOUSE

FORMEL 1
• 5 min. opvarmning
• 10 min. tidstagning
• 10 min. fi nale

PRIS  PR. PERSON

Excl. hjelmhue
279,-

ACTION PAKKE 
• 1 times bowling
• 10 min. gokart
• 12 min. lasergame

Excl. skoleje og hjelmhue
209,- 
PRIS PR. PERSONPRIS PR. PERS. 

239,-
Excl. skoleje og hjelmhue

PRIS PR. PERS. 

559,-
Excl. skoleje og hjelmhue

PRIS PR. PERS. 

295,-
Excl. hjelmhue

Velkommen til Cafe Fun Art  
& Fun Art Blokhus  

Lækker hjemmelavet mad i skønne omgivelser 

Vesterhavsvej 105, 9490 Pandrup, tlf. 39 39 25 05, mail: pj@funart.dk
ÅBENT HELE ÅRET: SE ÅBNINGSTIDER FUNART.DK

Fun Art Blokhus
• FODBOLDGOLF
• MINIGOLF
• KROLF
• PETANQUE

*Senere på året åbnes op 
for vores Art Park og keramik 
mal-selv-café samt flere 
aktiviteter. Hold øje på  
vores hjemmeside.

Kom ind og få en drink eller nyd en kop 
kaffe over et brætspil med familien. 
Alle er velkommende, også selvom man ikke 
benytter sig af husets andre aktiviteter. 

Cafeen holder åbent 
fra 12.00-21.00 
Køkkenet lukker kl. 20.00 

Mandage: lukket i caféen.

Du kan også besøge FunArt Blokhus 
efter du har spist 
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SAUNA I VANDKANTEN
OG  SAUNAGUS

Saunahytten.dk  Ⅰ  info@saunahytten.dk  Ⅰ   
tlf: (+45) 30 24 22 97  Saunahytten.dk  Saunahytten

Saunahytten  
dækker hele  
Nordjylland

Se priser og  
events på  

Saunahytten.dk

Waterside sauna 
Sauna am Wasser

MED TILMELDING - HVER LØRDAG OG  
SØNDAG I PERIODEN FRA 1. OKTOBER TIL 1. JUNI.

Det eneste du skal gøre,  
er at leje saunahytten  
og så får du den leveret  
på stranden dejlig varm.

LAD TIDEN STÅ STILLE  
OG MÆRK LIVET 
– bare et par timer.

1. Reserver på aalborgoutdoor.dk

2. Få tilsendt koder på SMS til det lejede udstyr

3. Lås op og tag afsted

4. Send SMS når I er kommet tilbage og lås udstyret igen

Aabybro Mejeri

Birkelse Oplevelsescenter

Rold StorKro

Aalborg Sejlklub

Skansen Nørresundby

Mariager Saltcenter

Øster Hurup
Turistinformation

Kysthotellet Grenaa

Stand Up Paddleboard

SitOnTop kajak

Havkajak

Kano

Mountainbike

Citybike

Våddragte ved leje af andet udstyr

Blokhus Natur Camping

Gateway Blokhus

Rent leisure equipment at self-service stations

Ausleihen von Freizeitausrüstung an  
Selbstbedienungsstationen



JAMMERBUGT KOMMUNE • TOFTEVEJ 43 • 9440 AABYBRO • TLF. 72 57 77 77 • www.jammerbugt.dk

Jammerbugten byder på mange oplevelser, der 
giver gode ferieminder. Tæt på Blokhus Strand lig-

ger en af Europas mest kendte forlystelsesparker, Fårup 
Sommerland. Her bydes i på alt lige fra vilde rutsjebaner 
og Børnetivoli til Danmarks største og vådeste vandland. 
Der er mere end 60 forlystelser! På Jambo Feriepark fin-
der du en fantastisk minigolfbane, som er Nord-europas 
største med 18 huller, der snor sig gennem et afrikansk 
safarilandskab. Eller hvad med at nørkle med papir i Pa-
pir-atelieret hos Museum for Papirkunst eller dyppe dine 
egne lys hos Blokhus Lys og tage dem med hjem efter 
ferien? Få sanselige og mindeværdige oplevelser til Blok-
hus Sandskulptur Festival, der byder på imponerende 
sandskulpturer og en 20.000 m2 stor park. Eller hvad med 
en dag i vandland for hele familien? I Blokhus Feriecenter 
finder du et fantastisk subtropisk vandland, med en 40 m 
lang rutsjebaner, 30 grader varmt bassin og liggestole, 
der giver udsigt over klitlandskabet. I Jammerbugten fin-
der I også en hyggelig dyrepark, Hjortdal Dyrefarm, hvor I 
kan komme så tæt på dyrene, at de kan kæles for. Og der 
er også mulighed for at se den berømte 17 meter lange 
finhval som vil være at finde i den store glascontainer på 
Blokhus Torv i bestemte perioder på året.

God feriestemning
Oplevelser giver minder 

Nahe am Blokhus Strand liegt einer von Europas be-
kanntesten Vergnügungsparks, Fårup Sommerland. Bei 

Jambo Ferienpark finden Sie einen fantastischen Minigolf-
platz, der Nordeuropas größter mit seinen 18 Löchern ist. 
Oder was mit Kerzen bei Blokhus Lys ziehen und sie danach 
mit nach Hause nehmen? Oder die Papir-atelier auf Museum 
for Papirkunst besuchen? Sie können auch die fantastischen 
Sandskulpturen beim großen Sandskulpturfestival in Blok-
hus sehen. Oder wie wäre es mit einem Tag im Aquapark für 
die ganze Familie? Es gibt auch einen gemütlichen Tierpark, 
Hjortdal Dyrefarm, wo Sie den Tieren ganz nah kommen und 
sie streicheln können.

Close to Blokhus, yet deep in the forest, you’ll find 
Fårup Summerland, one of Europe’s most famous 

theme parks. Another perfect place for your children is 
Jambo’s Camping where you will discover a great mini golf 
course with 18 holes, which is Europe’s largest of its kind. 
You’ll also find a subtropical water park, with a 40-meter 
slides, 30 degrees warm pool and sun loungers. In Jam-
merbugten will also find a cozy wildlife park where your 
children can visit and pat adorable animals. Or how about 
making your own candles at Blokhus Lys and take them 
home after the holidays? Or visit the amazing sand sculp-
tures at the popular sand sculpture festival in Blokhus?
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Oplev Nordeuropas største befæstningsanlæg  
fra 2. Verdenskrig

Besøg Bunkermuseum Hanstholm og oplev  
Nordeuropas største befæstningsanlæg fra 2. 
Verdenskrig. Det består af Hanstholms enestående 
museumsbunker på 2.500 m2, hvor flere af  
rummene er ført tilbage til deres oprindelige  
udseende, så man kan se, hvordan soldaterne 
levede. I bunkeren findes også spændende sær- 
udstillinger.

Det gamle ammunitionstog kører gennem nogle af 
batteriets store bunkere hver dag hele sommeren 
og i uge 42 eller efter aftale. 

Dokumentationscentret ovenpå bunkeren rummer 
udstillingen ”Fjende & Nabo – Hanstholm besat”, 
her fortælles om de tyske soldaters liv i fæstningen 
og om civilbefolkningens liv i skyggen af den – og 
om hvordan besætter og besat levede sammen.

SÆRUDSTILLING

I 1971 indspilledes filmklassikeren »Olsen-Banden i 
Jylland« på lokaliteter i Thy. Bunkerne i og omkring 
Hanstholm spillede her en helt central rolle. Bunker-
museum Hanstholm viser derfor en særudstilling om 
filmen i museumsbunkeren. Udstillingen fortæller 
om filmoptagelserne, filmlokaliteterne og giver særlig 
bagom-info om filmen.”

SONDERAUSSTELLUNG

1971 wurde der Filmklassiker ”Die Olsenbande fährt 
nach in Jütland” an Drehorten in Thy aufgenommen. 
Die Bunker in und um Hanstholm spielten dabei eine 
Schlüsselrolle. Das Bunkermuseum Hanstholm zeigt 
daher im Museumsbunker eine Sonderausstellung 
zum Film. Die Ausstellung erzählt Geschichten über 
die Filmaufnahmen 1971, die Drehorte und ganz 
spezielle Hintergrundinfos.

Erleben Sie die größte Befestigungsanlage  
Nordeuropas aus dem Zweiten Weltkrieg

Besuchen Sie das Bunkermuseum Hanstholm und 
erleben Sie die größte Befestigungsanlage Nord-
europas aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie umfasst 
den einzigartigen, 2.500 m2 großen Museumsbun-
ker, bei dem mehrere Räume in ihren ursprüngli-
chen Zustand zurückversetzt wurden, so dass man 
nachvollziehen kann, wie die Soldaten hier lebten. 
Im Bunker befinden sich auch interessante Sonder-
ausstellungen. 

Während des gesamten Sommers und in den  
dänischen Herbstferien (KW 42) fährt der alte  
Munitionszug täglich durch einige der großen  
Bunker der Batterie, ansonsten nach Vereinbarung. 

Das Dokumentationszentrum über dem Bunker  
beherbergt die Ausstellung „Feind & Nachbar – 
Hanstholm unter Besatzung!“

DANMARKS STØRSTE BUNKERMUSEUM
Dänemarks größtes Bunkermuseum

www.bunkermuseumhanstholm.dk

Molevej 29 · 7730 Hanstholm · Tlf.: +45 9796 1736

Åbningstider / Öffnungszeiten

Guidede ture for alle  

i det udendørs  

museumsområde.  

Find tid, sted og dato  

på hjemmesiden.

GRATIS entré 0-17 år

KOSTENLOS eintritt 0-17 Jahre

©
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Der ligger mange hyggelige småbyer ved vandet i Dan-
mark, der hver især har deres egen charme og karakter. 
Det kan enten være på grund af en velbevaret historisk 
bykerne, byens specielle egenart eller en unik placering. 
Vi tager dig med forbi 5 kystbyer, der er værd at besøge.

Tversted
Tversted er omgivet af unik natur. Når du kører eller går 
igennem den lille landsby og direkte ned til stranden, så 
møder du Skagerrak, de høje klitter og den lange strand 
med blændende hvidt sand. 

Lønstrup
Ude ved kysten finder du den charmerende fiskerby, Løn-
strup. Tæt på flotte strande og naturområder, og kun en 
frisk gåtur til Rubjerg Knude fyr - et af Danmarks mest 
kendte vartegn - er den idylliske by perfekt til dig, som sæt-
ter personlighed i højsædet. Det lille fiskerleje har bevaret 
sin ægte charme og identitet. Omgivet af en storslået natur, 
snor den maleriske by sig i et dalstrøg bag de høje klitter. 

Løkken
Havet, stranden og byen trækker hvert år mange gæ-
sters interesse og rejselyst. Løkken er gammel og ung på 
samme tid, og vært for såvel surfere, børnefamilier som 
pensionister. I gamle dage var byen omdrejningspunkt for 
skudehandel med Norge, og også en central handelsåre 
mellem indlandet og kysten. Løkken er kendt for sine be-
værtninger og gode spisesteder - og Løkken er stadig en 
farverig og livlig handelsby.

Blokhus 
Det er bestemt ikke uden grund, at Blokhus hvert år besø-
ges af ca. en million feriegæster. Blokhus - et tidligere fi-
skerleje - er i dag centrum for et charmerende, internationalt 
ferieparadis med gode spisesteder, overnatning for ethvert 
behov og forlystelser i topklasse. Byen ligger lige ud til en af 
Nordeuropas bedste badestrande med fint, hvidt sand, lune 
klitter og brusende blåt hav. Byen emmer af stemning og et 
hobetal af shoppingmuligheder og events. 

Slettestrand-Thorupstrand
Ferie i Slettestrand og Thorupstrand er noget helt særligt 
for dem, som gerne vil ned i tempo, og nyde naturen og 
dens fristelser. Strækningen byder på imponerende na-
tur, der inviterer til aktiv ferie for hele familien. Det er dog 
ikke alt. For i området vil du også møde skønne bade-
strande, idylliske badehoteller, fx det berømte Svinkløv 
Badehotel, lokale smagsoplevelser og meget mere.  

Kystbyer
Ægte feriestemning ved vandet

Scan koden og læs mere 
om kystbyerne
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Tversted
Tversted is surrounded by unique nature. As you 
drive or walk through the small village and straight 

down to the beach, you’ll encounter the Skagerrak, the 
high dunes and the long beach of dazzling white sand. 

Lønstrup
On the coast you’ll find the charming fishing village of 
Lønstrup. Close to beautiful beaches and nature areas, 
and just a short walk to Rubjerg Knude Lighthouse - one 
of Denmark’s most famous landmarks - this idyllic town is 
perfect for those who value personality. 

Løkken
The sea, the beach and the city attract the interest and 
wanderlust of many visitors every year. Løkken is old and 
young at the same time, and hosts surfers, families with 
children and retirees alike. In the old days, the town was 
the hub of the barge trade with Norway, and also a key 
trade route between the inland and the coast. Løkken is 
known for its hospitality and good places to eat - and 
Løkken is still a colorful and lively trading town.

Blokhus 
It is certainly not without reason that Blokhus is visited by 
about one million vacationers every year. Blokhus - a for-
mer fishing lodge - is today the center of a charming, in-
ternational holiday paradise with great places to eat, ac-
commodation for every need and top-class attractions. 
The town is right next to one of Northern Europe’s best 
beaches with fine, white sand, warm dunes and rushing 
blue sea.

Slettestrand-Thorupstrand
Holidays in Slettestrand and Thorupstrand are special for 
those who want to slow down and enjoy nature and its 
temptations. The route offers impressive scenery, invit-
ing the whole family to enjoy an active vacation. 

Scan the code to find out more about the coastal towns 
of the North West 

Coastal towns
True holiday atmosphere by the water

Tversted
Tversted ist von einzigartiger Natur umgeben. Wenn 
Sie durch den Ort direkt zum Strand hinunterfahren 

oder -gehen, treffen Sie auf das Skagerrak, die hohen Dü-
nen und den langen Strand mit blendend weißem Sand. 

Lønstrup
Direkt an der Küste liegt das charmante Fischerdorf 
Lønstrup. In der Nähe von schönen Stränden und Naturge-
bieten und nur einen kurzen Spaziergang vom Leuchtturm 
Rubjerg Knude entfernt - einem der bekanntesten Wahrzei-
chen Dänemarks - ist dieser idyllische Ort perfekt für alle, 
für die Persönlichkeit an erster Stelle steht. Das kleine Fi-
scherdorf hat sich seinen ursprünglichen Charme und seine 
Identität bewahrt. 

Løkken
Das Meer, der Strand und die Stadt wecken jedes Jahr das 
Interesse und die Reiselust vieler Gäste. Løkken ist alt und 
jung zugleich und zieht sowohl Surfer, Familien mit Kindern 
als auch Rentner an. Früher war die Stadt ein Knotenpunkt 
für den Seehandel mit Norwegen und lag an einer zentralen 
Handelsroute zwischen dem Landesinneren und der Küste.
 
Blokhus 
Nicht umsonst wird Blokhus jedes Jahr von ca. einer Million 
Urlaubern besucht. Blokhus - ein ehemaliges Fischerdorf 
- ist heute das Zentrum eines charmanten, internationalen 
Urlaubsparadieses mit guten Restaurants, Unterkünften für 
jeden Bedarf und erstklassiger Unterhaltung. Die Stadt liegt 
direkt an einem der besten Strände Nordeuropas mit fei-
nem, weißem Sand, warmen Dünen und dem rauschenden 
blauen Meer. 

Slettestrand-Thorupstrand
Urlaub in Slettestrand und Thorupstrand ist etwas ganz Be-
sonderes für diejenigen, die entschleunigen und die Natur 
und ihre Schönheit genießen möchten. Die Gegend bietet 
eine beeindruckende Natur, die zu einem Aktivurlaub für die 
ganze Familie einlädt 

Scannen Sie den Code und lesen Sie mehr über die Küsten-
orte an der Nordwestküste 

Küstenstädte
Echte Urlaubsatmosphäre am Wasser
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STI 100 – ET FANTASTISK STISYSTEM
Hovedstien er Sti 100, som løber parallelt med kysten 
mellem Blokhus og Kettrup Bjerge ved Sylviavej. Sti 100 
er oplagt at cykle eller gå en tur på. Den er afmærket, 
passet og plejet, og I kommer igennem enestående natur 
med flotte udsigtspunkter undervejs. I går og cykler igen-
nem det smukke sommerhusområde, og måske møder i 
”Bambi” på jeres vej. Ruten tager jer med ind i skoven, 
langs små snoede grusveje, ud i klitterne og direkte på 
stranden. Om sommeren præges luften af fuglesang og 
smukke hybenroser, dufte og solstrejf og om vinteren er 
der ro og stille og derfor får turen en helt anden dimensi-
on. Fra Kettrup Bjerge fortsætter ruten langs havet mod 
Løkken, men man kan naturligvis også kombinere turen 
ved at krydse én af de øvrige etablerede ruter.

VANDRERUTEN TRANUM-FOSDAL
En særdeles skøn rundtur på 11 km, der starter ved Skov-
legepladsen i Tranum. Ruten kommer op omkring Jam-
merbugtens højeste punkt Bavnehøj (83,4 meter over 
havet), og videre via Ingeborgs Bakker til Fosdalen. Til-
bageturen foregår langs overkanten af Lien med gentag-
ne storslåede udsigter over havet og det marine forland 
– undervejs kommer I ned i dybet i Langdalen. Ruten er 
certificeret som premiumrute af Deutsches Wanderinsti-
tut, og lever dermed op til de skrappeste krav til vandrer-
uter i Europa.

BESØG HÆRVEJEN I JAMMERBUGTEN
Hærvejen, der byder på naturoplevelser for både børn og 
voksne, forløber 76 km gennem Jammerbugt Kommune 
fra Aggersund til Alstrup, hvor den går mod Thise i Brøn-
derslev Kommune. Ruten er ført omkring nogle af de mest 
skønne egne i destinationen, herunder bl.a. Svinkløv, 
Fosdalen, Rødhus og Blokhus. 

Stisystemer
På opdagelse i nordvestkystens 
smukke natur

STIER OG RUTER

Stier og ruter
Scan koden med dit mobilkamera og find 
inspiration til endnu flere vandre-, og  
cykelruter  langs kysten. 
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STI 100 – A FANTASTIC PATH SYSTEM
The main path is Sti 100, which runs parallel to the 

coast between Blokhus and Kettrup Bjerge at Sylviavej. 
Sti 100 is ideal for cycling or walking. It’s marked, cared 
for and maintained, and you’ll pass through outstanding 
scenery with great viewpoints along the way. You walk 
and cycle through the beautiful cottage area, and may-
be you meet “Bambi” on your way. The route takes you 
into the forest, along small winding dirt roads, into the 
dunes and directly onto the beach. In summer, the air is 
filled with birdsong and beautiful rose hips, scents and 
sunstrokes, and in winter, the peace and quiet take on a 
whole new dimension. 

THE TRANUM-FOSDAL HIKING ROUTE
A particularly beautiful hike of 11 km, which starts at 
Skovlegepladsen in Tranum. The route goes up around 
Jammerbugten’s highest point Bavnehøj (83.4 metres 
above sea level), and on via Ingeborgs Bakker to Fos-
dalen. The return hike takes you along the upper edge of 
the Lien with repeated magnificent views of the sea and 
the marine foreland - along the way you descend into the 
depths of the Langdalen. 

VISIT THE HÆRVEJEN IN JAMMERBUGTEN
Hærvejen, which offers nature experiences for both chil-
dren and adults, runs 76 km through Jammerbugt mu-
nicipality from Aggersund to Alstrup, where it goes to-
wards Thise in Brønderslev municipality. The route takes 
in some of the most beautiful parts of the destination, 
including Svinkløv, Fosdalen, Rødhus and Blokhus. 

Scan the code with your mobile camera and find inspira-
tion for even more coastal walks and more. 

Walking and cycling paths
Discovering the beauty of the North West 
coast

STI 100 – EIN FANTASTISCHES WEGESYSTEM
Der Hauptweg ist der Sti 100, der parallel zur Küste 

zwischen Blokhus und Kettrup Bjerge bei Sylviavej ver-
läuft. Sti 100 ist perfekt zum Radfahren oder Wandern. Er 
ist markiert, betreut und gepflegt, und Sie kommen durch 
eine einzigartige Natur mit schönen Aussichtspunkten ent-
lang des Weges. Man geht oder radelt durch das schöne 
Sommerhausviertel und trifft vielleicht unterwegs „Bambi“. 
Die Route führt Sie in den Wald, entlang kleiner kurven-
reicher Feldwege, hinaus in die Dünen und direkt an den 
Strand. Im Sommer ist die Luft erfüllt von Vogelgezwit-
scher, dem Duft von Heckenrosen und von wärmenden 
Sonnenstrahlen. Im Winter hingegen herrscht eine Ruhe, 
mit der die Fahrt eine ganz andere Dimension bekommt. 

DER WANDERWEG TRANUM-FOSDAL
Ein besonders schöner Rundweg von 11 km, der beim 
Waldspielplatz in Tranum beginnt. Die Route führt um den 
höchsten Punkt von Jammerbugten, Bavnehøj (83,4 Me-
ter über dem Meeresspiegel) herum, und weiter über In-
geborgs Bakker nach Fosdalen. Der Rückweg erfolgt am 
oberen Rand des Höhenzugs Lien mit immer wieder herr-
lichen Ausblicken auf das Meer und das Meeresvorland – 
unterwegs steigen Sie hinab in die Tiefen des Tals Lang-
dalen. Die Route ist vom Deutschen Wanderinstitut als 
Premium-Route zertifiziert und erfüllt damit die strengsten 
Anforderungen für Wanderwege in Europa.

BESUCHEN SIE DEN HÆRVEJEN IN JAMMERBUGT
Der Wanderweg Hærvejen, der Naturerlebnisse für Kinder 
und Erwachsene bietet, verläuft 76 km durch die Gemein-
de Jammerbugt von Aggersund nach Alsstrup, wo er nach 
Thise in der Gemeinde Brønderslev führt. Die Route führt 
durch einige der schönsten Gegenden der Region, darun-
ter Svinkløv, Fosdalen, Rødhus und Blokhus. 
Scannen Sie den Code mit Ihrer Handykamera und finden 
Sie Inspiration für noch mehr Wanderrouten usw. entlang 
der Küste. 

Wander - und Radwege
Entdecken Sie die wunderschöne Natur der 
Nordwestküste

TRAILS WEGESYSTEM
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Oplev naturen fra de mange markerede ruter og 
stier, der forbinder ferielandet på kryds og tværs. 

Test dine mountainbikefærdigheder på Danmarks bedste 
MTB-trails i Svinkløv, oplev den betagende natur til fods 
i Svinkløv og Fosdalen, der er optaget i Danmarks Natur-
kanon eller snup en løbe-, mtb- eller vandretur i Gateway 
Blokhus. For dem der ønsker at udfordre sig selv fysisk 
afholdes der årligt flere sportslige events. I Jammerbug-
tens smukke natur findes der også flere golfbaner af høj 
standard, og der er også flere baner, hvor du kan dyste i 
fodboldgolf og minigolf. Du kan også nyde guidede ture 
på hesteryg gennem klitterne og langs strandkanten eller 
en hyggelig kanotur langs Ryå, hvor du og din familie kan 
nyde roen og opleve naturen på en ny måde.

Ferie med puls
Løb, MTB, golf, kanosejlads – mulighederne er mange

Experience nature from the many marked routes 
and paths connecting the length and breadth of the 

holiday area. Test your mountain bike skills on Denmark’s 
finest MTB-trails at Svinkløv, experience the breathtak-
ing nature walking at Svinkløv and Fosdalen, which are 
both registered in “Danmarks Naturkanon” or run, go by 
mountain bike or walk in Gateway Blokhus. Those, who 
want to challenge themselves physically, may join the 
annual sports events. In the beautiful nature of the Bay 
you will also find several golf courses of high standard 
as well as courses where you may play football golf. You 
may also enjoy the guided tours on horseback through 

the dunes and along the beach or a canoe trip down the 
Ryå, during which you and your family can enjoy the tran-
quility and experience nature in a new way.

Die Natur entlang  der Jammerbucht, lädt diejenigen, 
die körperliche Herausforderungen und einen aktiven 

Urlaub schätzen, geradezu ein. In der Svinkløv Plantage gibt 
es z.B. eine von Dänemarks besten Mountainbike-Routen, 
die sich über etliche Kilometer mit verschiedenen Schwierig-
keitsgraden, sowohl für Biker, Wanderer oder Läufer durch 
die beeindruckende Natur schlängeln. Das gilt ebenso dem 
Gateway, hier gibt es außerdem Picknickbereich, Naturspiel-
platz und Grillplatz, sowie der Umgebung von Blokhus, in der 
jährlich die unterschiedlichsten Events veranstaltet werden. 
Eingebettet in die abwechslungsreiche Natur der Jammer-
bucht finden Sie mehrere Golfplätze hohen Standards, die 
das Herz eines jeden Golfers höher schlagen lässt oder wie 
wäre es mit einer geführten Reitausflug auf dem Pferderü-
cken , auf der Sie die Dünen, den Strand an dem die Wellen 
anrollen sowie die herrliche Umgebung, die Natur mit Flora 
und Fauna, aus einer anderen Perspektive erleben? Aktivi-
täten auf dem Wasser bieten z.B.  eine Kanufahrt auf der 
Ryå. Genießen Sie die Ruhe und mit ein bisschen Glück den 
Anblick eines Eisvogels oder Graureihers. den Anblick eines 
Eisvogels oder Graureihers.
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Livet ved Nordvestkysten er meget mere end bare 
Danmark. Det er 250 km. vestkyst, der er autentisk 

og vildt, uendeligt og trygt, ægte og uspoleret. Destinati-
on Nordvestkysten er det 2. største destinationsselskab i 
Danmark og er ejet af fem kommuner: Hjørring, Holstebro, 
Jammerbugt, Lemvig og Thisted. Med en sammenhængen-
de kyststrækning på knap 250 kilometer og en stribe ople-
velsesmuligheder er Destination Nordvestkysten en stærk 
destination på vestkysten. I 2022 var der knap 6,5 mio. over-
natninger, heraf 1.851.140 i Jammerbugt Kommune som er 
den allerstørste kommune i Nordjylland målt på turismeover-
natninger. Kystbyerne Slettestrand og Blokhus er de bedst 
besøgte kystdestinationer. 

Find inspiration – året rundt på:   Facebook.com/VisitJam-
merbugten

Destination Nordvestkysten
Ferieoplevelser ved Nordvestkysten

Life on the Northwest coast is much more than just 
Denmark. It is 250 km of west coast that is authen-

tic and wild, endless and safe, real and unspoiled. Des-
tination Nordvestkysten is the 2nd largest destination 
company in Denmark and is owned by five municipalities: 
Hjørring, Holstebro, Jammerbugt, Lemvig and Thisted. 
With a continuous coastline of almost 250 kilometers and 
a range of experiences, Destination Nordvestkysten is a 
strong destination on the west coast. In 2022, there were 
almost 6.5 million overnight stays, of which 1,851,140 in 

Die Nordwestküste ist mehr als nur ein Teil Dänemarks. 
Es ist ein 250 km langer Küstenabschnitt, der authen-

tisch und wild, endlos und sicher, echt und unberührt ist. 
Destination Nordvestkysten ist das zweitgrößte kommunale 
Touristikunternehmen in Dänemark und gehört fünf Kommu-
nen: Hjørring, Holstebro, Jammerbugt, Lemvig und Thisted. 
Mit einem durchgehenden Küstenabschnitt von fast 250 km 
Länge und zahlreichen Erlebnismöglichkeiten ist Destination 
Nordvestkysten ein wichtiges Tourismusziel an der West-
küste. 2022 waren es knapp 6,5 Millionen Übernachtungen, 
davon 1.851.140 in der Gemeinde Jammerbugt, der größten 
Gemeinde in Nordjütland in Bezug auf touristische Über-
nachtungen. Die Küstenstädte Slettestrand und Blokhus sind 
die meistbesuchten Urlaubsziele an der Küste. 

Lassen Sie sich inspirieren - das ganze Jahr über auf:
 Facebook.com/VisitJammerbugten 

Jammerbugt Municipality, which is the largest municipal-
ity in North Jutland in terms of tourism overnight stays. 
The coastal towns of Slettestrand and Blokhus are the 
most visited coastal destinations. 

Find inspiration - all year round at:  Facebook.com/Vis-
itJammerbugten 
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