
Følger du også med i TV serien Bade-
hotellet? På denne tur skal vi opleve 
stedet, hvor serien er optaget nem-
lig ved Svinkløv i Jammerbugten. 
Måske har du også se ”Gutterne fra 
kutterne” om de unge drenge, som 
kæmper for at holde kystfiskeri ved 
Thorup Strand i live.

Vi begynder udflugten med et smurt 
rundstykke i bussen på vejen mod 
Hanherred.
Vi spiser en dejlig 2-retters menu 
på Restaurant Klim Bjerg, hvorefter 
vi kører de få kilometer til Thorup 
Strand. Her er det lokal skik, at bå-
dene trækkes op på stranden efter 
dagens fangst af torsk og rødspæt-
ter, så vi får mulighed for at se lidt 
nærmere på de lyseblå fiskekuttere. 
Der bliver også mulighed for et be-
søg i fiskebutikken. Thorup Strand 
er en af de få aktive kystlandings-
pladser i Europa med 19 hjemme-
hørende kuttere.
Videre herfra til Svinkløv, vi parke-
rer bussen og går tur ved stranden 
og i klitterne omkring Svinkløv Ba-

dehotel. Måske vi møder Hr. Weyse 
på vej ned for at bade. 
Efter en skøn dag med mange na-
turoplevelser går det igen hjemad. 
Vi spiser vores medbragte sandwich 
på vejen hjem.

Husk, at der på endagsudflugter 
med Riis Rejser indgår en hyg-
geprins eller -prinsesse, som efter 
bedste evne og sammen med chauf-
føren sørger for den gode udflugts-
stemning.

Rejsefakta
Afrejse fra Jylland

Afrejse     Pris
To 30.07                   595,-
To 27.08                   595,-

Prisen inkluderer
Buskørsel i **** bus, Hyggeprins/prinsesse, 
morgenkaffe + rundstykke, 2-retters middag 
på Restaurant, sandwich inkl. en øl/vand 
samt lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Fast plads i bussen: 30,-/20,-/15,-

Thorup Strand  
og Svinkløv 

Busrejse, 1 dag

Højdepunkter
•	 Området kendt fra ”Badehotel-

let” og ”Gutterne på kutterne”

•	 Jammerbugten

•	 Hyggeprins/prinsesse med på 
turen

Endagsudflugt til

Påstigning  Afgang      Hjemkomst
Papuga Bus, Vinding 08:30      21:30 
Hedensted Circle K 09:10      20:50 
Horsens Banegård  09:30      20:30 
Skanderborg Banegård    09.50      20.10
Århus ved Bilka  10.15      19.45

Bestil rejsen på www.riisrejser.dk eller ring til os på 70 11 47 11  


