AKTIVITETER I UGE 41
HIRTSHALS, TORNBY OG TVERSTED
PLANLAGTE AKTIVITETER FRA D. 6. OKTOBER TIL D. 13. OKTOBER:
SÆLSOMME OPLEVELSER PÅ NORDSØEN OCEANARIUM
Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals - D. 13/10 kl. 10:00-17:00.
Hele efteråret er der fokus på sælen, og du kan komme helt tæt på det fantastiske dyr. Formidlere står klar til at fortælle mere om dyret, og ikke mindst er der sjove aktiviteter for hele
familien.
Læs mere på: www.nordsøenoceanarium.dk.
ÅBENT HUS PÅ ÆBLEPLANTAGEN LYKKESHOLM
Øster Thirupvej 91, 9800 Hjørring – D. 7/10 kl. 14:00-16:00.
Besøg Lykkesholm og lær mere om de forskellige sorter på plantagen. Jakob Kofoed og Leif
Urban er klar til at tage jer igennem plantagen. Der vil være mulighed for selvpluk af de
skønne æbler.
Læs mere på: www.lykkesholmæbler.dk
EFTERÅRSUDSTILLING PÅ HIRTSHALS FYR
Fyret 2, 9850 Hirtshals – D. 13/10 kl. 13:00-17:00
Efterårets kunstudstilling på Hirtshals Fyr er kunst af kunstnerne Lars Ibsen, keramik og Torben Klostergaard, bronze.
Læs mere om udstillingen på: www.hirtshals-fyrtaarn.dk
JAZZY DAYS I TVERSTED
Klitgården, Østervej 10, 9881 Bindslev – D. 13/10
Kom til nogle skønne dage i Tversted med en række af fede jazzkoncerter. Hele byen summer af liv, og du kan opleve danske og internationale jazzbands.
Læs mere på: www.jazzydays.dk.
TRO, TVIVL, SORG OG GLÆDE I H.C. ANDERSENS EVENTYR
Emmersbæk Kirke, Asger Højlundsvej 1, 9850 Hirtshals – D. 9/10 kl. 19:00
Kom til et spændende foredrag med Kathrine Lilleør om tro, tvivl, sorg og glæde – og en
havfrue i H.C. Andersens eventyr. Billetpris er 50 kr. kan købes online eller ved indgangen.
Læs mere på: www.hirtshalssogn.dk.

OPLEV HIRTSHALS OG OMEGN PÅ EGEN HÅND
Det skønne efterår er ankommet, og der er rigtig mange muligheder for sjove aktiviteter i
Hirtshals. Den skønne natur i området indbyder til masser af tid med frisk luft og aktiv ferie.
Her er nogle forslag til aktiviteter i området:
•
•
•
•
•
•
•

Geocaching i områdets Klitplantager.
Lån en metaldetektor på Hirtshals bibliotek og gå på opdagelse.
Gå på rov i naturens eget spisekammer efter svampe, havtorn og lækre urter.
Udforsk det historiske Hirtshals med et besøg på Hirtshals Museum eller Bunkermusset.
Oplev klumpfisken og de nuttede sæler hos Nordsøen Oceanarium.
Spis på de mange skønne restauranter, og shop i byens butikker.
Besøg Hirtshals Fyr og oplev den fantastiske udsigt over Vesterhavet.

Læs mere om aktiviteter og begivenheder i området på: www.VisitHirtshals.dk

Del dit ferieminde med os
på #VisitHirtshals

