DK DE UK

Naturrum Thyborøn

DK Naturrum Thyborøn er placeret i Nordvestjylland så langt mod nordvest,
som man kan komme, inden man skal krydse Limfjorden.
Naturrum Thyborøn er et oplevelsesrum i naturen, som indeholder to
vandreture, legeplads, kube, udsigtsplatform, ”rævegrav”, bålplads, rasteplads og opholdsbunker, hvor man kan overnatte i medbragt hængekøje.
Vandreturene er på 4 km. og 11 km. På 11 km. ruten kommer du forbi et
fugleskjul, som giver rig mulighed for at opleve svømmefugle, vadefugle
og rovfugle. Har man ikke mod på at gå 11 km., kan man nøjes med
det halve og returnere med VLTJ fra Rønland Station, der ligger ca. 700
meter nord for fugleskjulet.
Naturrum Thyborøn byder indenfor og udenfor til leg, afslapning, fordybelse og anderledes natur- og kulturoplevelser. Naturrummet består
af en række elementer, der hver især og samlet fokuserer på det spændende område, de er opført i. Her er muligheder for at komme ud at
tumle i sandet, nyde naturens ro på en gåtur ude ved engene, eller at
drage på udforskning på stranden efter sten, rav eller andre skatte blandt
bunkers og bølger.

Naturrum Thyborøn er
finansieret af:

Naturrummets elementer er i høj grad opbygget af materialer, der er
kendetegnende for området: træ, sten, beton og stål, der er placeret i
et barsk miljø.
Das Naturparadies von Thyborøn bietet zwei Wanderwege, einen Spiel-

DE platz, einen Informationskiosk und eine Bunkeranlage, in der man übernachten kann, eine Aussichtsplattform, einen Fuchsbau, einen Grillplatz,
sowie einen Picknickbereich.
Die Besucher können in der Bunkeranlage übernachten, müssen aber
ihre eigene Hängematte mitbringen.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling
af Landdistrikterne
Den Europæiske landbrugsfond for
udvikling af landistrikterne:
Europa investerer i landdistrikterne

Alle Einrichtungen im Naturparadies sind weitgehend aus Materialien
gebaut, die für diese Gegend typisch sind: Treibholz wird verwendet,
außerdem Holz, wie man es an Deck eines Schiffes und an der Hafenmole findet, Beton, wie er auch im Bunkerbau und für Wellenbrecher eingesetzt wird, sowie Stahl wie in Stahlarmierungen und Schiffsrümpfen.
Nature Haven Thyborøn offers two walking tracks, a playground, an info

UK cube, a bunker which can be used as an overnight shelter, a viewing
platform, a “fox burrow”, a fireplace and a picnic area.

The facilities of the Nature Haven are largely constructed from materials
which are characteristic of the area: wood as in driftwood, the deck of
a ship and harbour jetties, concrete as in bunkers and breakwaters, and
steel as in iron reinforcements and in seafaring ships.

www.naturrumthyboroen.dk
www.visitnordvestjylland.dk
www.lemvig.dk
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Visitors are welcome to overnight in the bunker, but bring a hammock.
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KORT RUTE 4 KM
LANG RUTE 11 KM
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Vandreture

LEGEPLADS

4 og 11 km. Her formidles naturen og kulturen på infotavler og elektronisk.

Elementerne på legepladsen er bygget op i
samspil med den rå natur, med hav, sand og
beton mod vest og byen med huse mod øst.
Her er legehuse, armgangsstativ, spiralsti,
kravlesten og bænke.

Wanderwege . Walking tracks

KUBE
Her skal man bruge sine sanser. Formidlingen foregår på nye og spændende måder.
Kom sans, lær og oplev naturen og kulturen
omkring Thyborøn i kuben.
Informationskiosk . Info cube

Spielplatz . Playground
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BUNKER

UDSIGT

RÆVEGRAV

Her er en bænk til afslapning, og der er opsat
kroge, så du skal være velkommen til at medbringe din hængekøje og overnatte.

Unikt udsyn over Vesterhavet, over Thyborøn
by, over lagunesøen og vindmøllerne ved
Rønland.

Er lavet med rør i sandet, hvor børn og
barnlige sjæle kan lege.

Bunkeranlage . Bunker

Aussichtsplattform . Viewing platform
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Fuchsbau . Fox burrow
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KORT RUTE 4 KM
LANG RUTE 11 KM

BÅLPLADS &
TRÆDESTEN

RASTEPLADS

FUGLESKJUL

Her er grill til fri afbenyttelse – husk at medbringe brænde. Pas på fødderne ikke bliver
våde, hvis du balancerer på trædestenene i
vandet.

Her byder vi velkommen til Naturrum Thyborøn. Her finder du bord og bænke, som er
overdækket i tilfælde af regn og dårligt vejr.

Grillplatz uns Trittsteine .

Picknickbereich . Picnic site

Her er der store muligheder for at betragte
det varierede dyreliv, som findes i og omkring
lagunesøerne. Specielt i det tidlige forår og
efterår kan man opleve gæs, ænder, svaner
og vadefugle på træk. Derudover er der gode
muligheder for at se ræve og rådyr.

Fireplace and stepping stones

Det er også her, du finder toiletfaciliteter.

Fotoversteck . Birdwatching shelter
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