Skaldyrscenter
43,9 km
Øroddevej 80
7900 Nykøbing

Det er en helt uomgængelig opgave for Dansk
Skaldyrcenter at oplyse, formidle og underholde – om
skaldyrenes liv og samliv, om udklækning og produktion,
om deres trivsel og betydning i Limfjordens økosystem.
Og ikke mindst: at give publikum udfordrende og
spændende skaldyrsoplevelser – i klækkerierne, på de
flydende anlæg, i waders langs stranden, med snorkel
under vandet og med kok og kogebog i køkkenet.
6 min (2,6 km)

Sallingsundbroen

Læs mere om disse og alle de
andre spændende steder i THY, på
MORS og omkring FJERRITSLEV
på vores hjemmeside!

thynatur.dk

47,5 km
Sallingsundvej 104
7900 Nykøbing

Sallingsundbroen blev opført i 1978.. Sallingsundbroen
er forsynet med vindskærme af hensyn til
trafiksikkerheden. Dette hindrer udsynet for turisten i
personbil; men så kan det anbefales at parkere bilen på
P-pladsen i Legind Bjerge og spadsere ud på broen.
11 min (8,1 km)

Jesperhus
Blomsterpark
46,9 km
Legindvej 30
7900 Nykøbing

I Skandinaviens største blomsterpark er der fyldt med
stauder, roser, alverdens sommerblomster, sukkulenter
og kæmpe blomsterfigurer. Midt i parken ligger
Piratlandet med masser af forlystelser og karruseller.
Her – her er der pirat- og westernland, hoppepude,
minitog, både, motorcykler, skydetelt, minibiler,
trampoliner og ponyer. Hele 6000 m2 er overdækket
med Zoo, Tarzansti, 4D-biograf og Jungledyret
Hugoland.
4 min (2,6 km)

Kærupvej 9 - 7741 Frøstrup
29 42 01 02
kontakt@thynatur.dk

1t. 26min. – 63,5 km

Nykøbing

Feggeklit

19,6 km
Feggesundvej 78
7900 Nykøbing

Feggeklit er en vældig molerknude, der tidligere lå som
en ø i havet. Mod vest er Feggeklit græsklædt, og på
den stejle skråning ses tydligt hylder, som opstår ved
jordskridning. På østsiden træder moleret frem i den
stejle klint og mod sydvest ses Skamols store
fabriksanlæg. Sagnet fortæller, at det var på Feggeklit,
at Hamlet dræbte sin onde stedfar, Kong Fegge, som
havde sin kongsgård her. Efter Hamlets hævn blev
Kong Fegge begravet på toppen af Feggeklit, på en
plads omsat af store sten, og man kan stadig den dag i
dag se graven.

Fossil- &
Molermuseum
24,6 km
Skarrehagevej 8
7900

Fossil- og molermuseet viser en enestående samling af
fossiler. Det er suverænt det område i Danmark, hvor de
fleste og bedste Danekræfund bliver gjort.
Skildpaddeungen Luffe, Danmarks længste forstenede
træstamme, kæmpestore ikait krystaller, blot for at
nævne nogle få. Skarrehage Molegravene lige overfor
Museet eller ved den gamle moler-udskibningshavn i
Ejerslev er værd at besøge og gode steder at lede efter
fossiler selv.
4 min (4,8 km)

Skarregård

26,2 km
Feggesundvej 53
7900 Nykøbing

Foruden den sjove og udfordrende naturlegeplads har
gården også flere dyr, som elsker mælkebøtter.
Oplev f. eks gederne, hønsene og ænderne – alle i
deres rette element – i trygge, autentiske og naturlige
rammer på et gammelt, velholdt landbrug fra 1950’erne.
Landbrug som vores bedsteforældre drev det!
4 min (2,0 km)

Lagunen

26,6 km
Utkjærvej 10
7900 Nykøbing

Den korte tur rundt om lagunen ved Ejerslev Havn er
etableret af frivillige i Ejerslev Havneforening. Turen er
helt oplagt som en starttur med små børn – eller med
ældre mennesker, der ikke kan gå så langt. Og selv for
dig, der elsker at vandre længere, er turen en oplevelse,
kort eller ej!
10 min (6,1 km)

Salgjerhøj

35 km
Salgjerhøjvej 52
7900 Nykøbing

På Nordmors finder man Mors’ højeste punkt Salgjerhøj
(89m). Herfra har man en fantastisk udsigt.
Mod vest et imponerende skue til Thy og mod nord til
Hanherred. Ud over den blå fjord ligger mod øst både
Fur og Livø, inden for øjets rækkevidde.
Mod syd får man et rundskue ud over hovedparten af
det frodige Mors, vekslende mellem frugtbare marker,
stejle klinter langs kysterne og lave engdrag med vige
og bredninger, som favner den blanke fjord.
15 min (12,7 km)

Hanklit

37,7 km
Hanklitvej 23
7900 Nykøbing

Den mest kendte molerformation er Hanklit. I den 61 m
høje Hanklit er med mørke bånd af vulkansk aske tegnet
øens dramatiske geologiske historie, der går mere end
55 millioner år tilbage. Og fra den tid finder både fag-og
menigmand til stadighed flotte forstenede dyr og planter.
Mange af fundene kan ses på det nærliggende
Molermuseum. Hvert år strømmer tusindvis af
mennesker hertil for at se det imponerende skue,
Hanklit er.
8 min (4,4 km)

Støberimuseum
42,3 km
Nørregade 13
7900 Nykøbing

Udstillingerne på Støberimuseet giver dig en af de mest
autentiske museumsoplevelser, du kan tænke dig. Når
du kommer ind gennem lysgården, bliver du mødt af
lugten af jernstøberiet, og dine øjne skal nok vænne sig
til det store dunkle lagerlokale. Udstillingen er indrettet i
de oprindelige bygninger fra Morsø Jernstøberi.
21 min (19,3 km)

Dueholm Kloster
42,9 km
Dueholmgade 9
7900 Nykøbing

Det er Morsingboernes nationalmuseum med
historiefortælling og kulturarv i særklasse. Der er bl.a.
en smuk billedsamling, en stor arkæologisk udstilling,
fajance fra 1770’ernes Morsø Fabrik, søfartens historie,
fjordfiskeri med muslinger og østers, køkkenets historie,
legetøjssamling og arkiv.
3 min (0,8 km)

