Program til Thy – aktiv i naturen
Tirsdag d. 7. maj
Kl. 8.15 mødes vi ved Islands Brygge metrostation, hvorfra vi kører i Bus til Vorupør. Husk
madpakker.
Der kan købes øl/vand, kaffe/te mv. i bussen til rimelige priser.
Vi kører forbi og ser Jellingstenene.
Kl. 19 spiser vi aftensmad på Vesterhavscafeen, hvor man kan vælge imellem Nordsø
Burger m/ rødspættefilet og rejer, vegetarret eller Dansk Bøf m/ bløde løg, hvide kartofler,
rødbeder og sovs. Drikkevarer på egen regning. (Vi skal vide hvad I vil have, når I tilmelder
jer, så Vesterhavscafeen kan være forberedt).
Vi nyder et glas vin, øl eller vand og solnedgangstur. (Er selvfølgelig frivilligt!)
Onsdag d. 8. maj.
Kl. 8.30-9.30 morgenmad
Kl. 9.30 morgengymnastik i madpakkehuset
Kl. 10.30 mødes vi foran bussen og kører rundt i Nationalpark Thy og ser de lokale
seværdigheder i den sydvestlige del af Thy (med indlagte vandreture). Vi spiser frokost ved
bussen. Vi får mulighed for komme ned til Doverodde Købmandsgård, hvor Statens
Museum for Kunst lige har åbnet en afdeling.
Kl. 16-19 er der malerworkshop og vandreture
Kl. 19.15 spiser vi aftensmad på Vesterhavscafeen eller pizza-cafeen, drikkevarer på egen
regning.
Vi nyder et glas vin, øl eller vand og solnedgangstur. (Er selvfølgelig frivilligt!)
Torsdag d. 9. maj.
Kl. 8.30 - 9.30 morgenmad
Kl. 9.30 - 10.30 morgengymnastik

Kl. 10.30 - 16.30 Fri leg – Malerworkshop og vandreture
Kl. 12.30 - 13.30 er der smør selv frokost hos Peter og Inge Merete.
Kl. 17.30 står den på NaturmadThy, der ejes og drives af Mie Buus, uddannet Cand.mag. i
etnografi. Desuden er hun uddannet som smørrebrøds- og kogejomfru fra Års Hotel,
Vesthimmerland i 1971. Mie Buus var tilknyttet Museum Thy, hvor hun udførte en række
kulturhistoriske undersøgelser og formidlede madkulturen i Thy i flere bøger og artikler. Vi
skal spise aftensmad fra naturen i en skovhytte tæt på Vandet Sø, som ligger nordvest for
Thisted ved Vester Vandet. Mie Buus vil fortælle om den mad vi spiser mv.
Vi nyder et glas vin, øl eller vand og solnedgangstur. (Frivilligt!)
Fredag d. 10. maj.
8.30-9.30 morgenmad og smør-selv madpakker (man smører selv en madpakke til
frokosten)
9.30-10.30 morgengymnastik
Kl. 11.30 kører vi fra Vorupør tilbage til København med sightseeing: Mønsted Kalkgruber.
Aftensmad er på egen regning. Vi regner med at være tilbage i Kbh. mellem kl. 20-21.

PRIS: Pr. person inkl. Bus, overnatning, entré på ture og forplejning.
Prisen inkluderer Ikke drikkevarer på restauranterne samt frokost på afrejsedagen og
aftensmad på hjemturen til København.
Pris: 1500,- pr. person i sommerhus med andre.
Pris: 2000,- pr. pers. for par i dobbeltværelse med eget badeværelse på hotel/kro
Pris. 2500,- pr. person for eget værelse med eget badeværelse på hotel/kro
VIGTIGT: Tilmelding er bindende og pengene gives ikke retur – Man er selv ansvarlig for at
forsøge at sælge sin billet videre til en anden fra Samlingspunktet.

