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De maleriske fiskerhuse ved Stenbjerg Landingsplads er 
en magnet på både lokale og turister. Helt automatisk 
føler man sig trukket hen mod de karakteristiske hvide 
huse og får lyst til at sætte sig på bænkene udenfor og 
nyde en kop medbragt kaffe. Her kan man sidde med 
lune og læ i ryggen op ad muren, mens man fornemmer 
luften, vinden og saltvandet.                     7 min (6,5 km)

Ved det hus i Stenbjerg, som Käte Lassen boede i i 
sommermånederne, og som nu hedder Käte Lassens 
Hus og er nu i offentligt eje, er udhuset indrettet som 
udstillingssted og åbnet i dagtimerne fra påske til 
efterårsferien. Her kan du se historien om de kunstnere, 
som har opholdt sig i Stenbjerg og brugte menneskene 
og naturen som motiver i deres kunst.   2 min (0,9 km)

I sin tid hjalp sømærkerne sømænd på havet med at 
bestemme deres position. Sømærkerne, som hedder 
båker, har forskelligt udseende og var som sådan også 
tegnet ind på de gamle søkort. De kan have 
cirkelformede toppe, trekantede, firkantede eller 
timeglasfigur. Båkerne er bygget i træ og er op til 12 
meter høje.  4 min (1,2 km)

39 min. – 26,3 km.
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Klitmøller er et hyggeligt fiskerleje og en levende 
badeby med en fin badestrand. Men for surfere fra hele 
verden er Klitmøller først og fremmest STEDET, hvor 
man mødes om sporten. Byen rummer indbydende 
spisesteder og små hyggelige butikker, som frister med 
bl.a. souvenirs og kunsthåndværk.

Bøgsted Rende er et smukt naturområde i Nationalpark 
Thy. For at opleve naturen langs renden, anbefales det, 
at man som minimum tager blå rute fra asfaltvejen langs 
vandløbet ned til parkeringspladsen. Stednavnet 
Bøgsted Rende betyder »Byggestedet ved Renden« og 
har intet med bøgetræer at gøre. Vandets brunrøde 
farve skyldes okker, iltede jernforbindelser, fra de 
skovgrøfter, som støder til renden. 11 min (9,6 km)

En sti fører op til båken, et højt sømærke, som hæver 
sig højt over bevoksningen. Den rødmalede båke, der er 
bygget af kraftige jerndragere og tømmer, har 
timeglasformet top. Det er et af de i alt 23 sømærker, 
som 1884-85 blev opført langs Jyllands vestkyst. 
Oprindeligt stod 23 båker på kysten. Nu er der 11 
tilbage. Der er ialt 3 af de sidste, som kan ses i Thy. 

1 min (0,1 km)

I Nørre Vorupør er landets første Havbad anlagt, der gør 
det muligt at bade i det friske salte havvand, uden at 
blive bekymret for høje bølger, understrøm eller 
hestehuller. Havbadet i Nørre Vorupør er målrettet alle 
brugere, der gerne vil prøve kræfter med Vesterhavet 
under sikre og trygge forhold – hvad enten det er for at 
svømme, lege, dykke eller forbedre færdighederne i 
havkajakken. 9 min (6,6 km)

Vorupør er et autentisk lille fiskerleje med cirka 800 
indbyggere, hvorfra der har været drevet kystfiskeri 
gennem flere hundrede år. Den helt unikke badeby, som 
ligger i Thy, rummer historiske bygninger og et 
spændende byliv. Her er der mulighed for at nyde havet, 
stranden – alt sammen på et sted.           1 min (0,1 km)

Nordsø Akvariet bringer dig på opdagelse i havets dyb.
Der er kæmpe hajbassin, tunnel samt 14 nye bassiner!
Specielle og sjældne fiskearter er altid spændende at 
studere. De ganske almindelige fisk som f.eks. 
rødspætter, torsk og ål kan naturligvis også opleves i de 
store akvarier. De mange fisk er bragt i land af de lokale 
fiskere. Mere end 80 spændende fiskearter svømmer 
rundt i naturtro omgivelser i ialt 16 store 
saltvandsakvarier. Der er et specielt rørebassin for børn.
Med et besøg i Nordsø Akvariet, Vorupør, kommer du 
tæt på havets fascinerende virkelighed. 1 min (0,2 km)

Museet ligger vest for kirken i et gammelt bådeværft. 
Det blev oprettet i år 2000 som en afdeling af Museum 
Thy. Mange af de gamle maskiner er bevaret og 
istandsat, så de besøgende på givne tidspunkter kan se 
dem i brug. Museet fortæller desuden om Vorupørs 
udvikling og om de specielle livsvilkår, kystbefolkningen 
har haft.     3 min (1,1 km)

Bøgsted Rende
46,9 km

Bøgsted Rendevej 
7700 Thisted

Tvorup Båke 
46,7 km

Bøgsted Rendevej 
7700 Thisted

Havbadet
49,6 km

Vesterhavsgade100 
7700 Thisted

Vorupør
Landingsplads

49,7 km
Vesterhavsgade 

7700 Thisted

Vorupør 
Museum

48,4 km
Dæmningen 
7700 Thisted

Nordsø Akvariet
49,5 km 

Vesterhavsgade 131
7700 Thisted

Klitmøller
41,1 km

Ørhagevej 158 
7700 Thisted


