
Udforsk 
Limfjordslandet

Her venter lokale smagsoplevelser, 
fantastisk natur og spændende kultur og 
historie – med adskillige muligheder for både dags- 
og weekendture.



Blæsten går frisk over Limfjordens vande. 
Og det har den gjort, så længe nogen kan 
huske. 
Et storslået og varieret fjordlandskab med 
småfjorde, bredninger, sunde, vige og øer 
– skabt gennem tusindvis af år. Her finder 
man uberørt natur, rolige badestrande og 
kilometervis af vandreruter. Fisk og skaldyr 
i verdensklasse. Oplevelser for alle aldre. 
Hele året rundt. Men lægger man alt det 
åbenlyse på hylden, er det særlige ved 
Limfjorden faktisk dét, øjet ikke kan se: Det 
er en destination uden store monumenter 
og hæsblæsende attraktioner. Uden pomp 
og pragt. Men med kvalitet over kvantitet. 
Nærvær over netforbindelse. 
Tålmodighed over tempo. Her får man ikke 
noget foræret på et sølvfad. Det skulle da 
lige være de verdenskendte lokale råvarer 
fra fjord og jord. For selvom det ofte kan 
føles sådan, ér Limfjorden andet end rå 
natur. Det er også historiske kroer og 
moderne restauranter. 

Hyggelige havne og charmerende byer. 
Hver med sit eget kendetegn. Men med én 
ting til fælles: De stolte og gæstfrie 
indbyggere. Ved Limfjorden er man ikke 
turist. Her er man gæst. Det er en 
destination for de få. For dem der vil 
oplade og opleve. Ikke med store 
armbevægelser, voldsomt eller højlydt. 
Men med hele kroppen. Stille, roligt og helt 
tæt på.

I denne brochure har vi samlet et lille 
håndplukket udvalg af de bedste oplevelser 
i Limfjordslandet.
Har du spørgsmål, specifikke ønsker eller 
brug for hjælp til bookinger, så kontakt os 
endelig.

Vi glæder os til at byde jer velkommen!

Kristina Lehmann Schjøtt, 
Direktør, Destination Limfjorden

FOSSIL OG MOLERMUSEET

Velkommen til Limfjorden



Overnatning
Vil man have endnu mere ud af sin tur, er 
der mange muligheder for at sove rigtig 
godt ved Limfjorden – fra charmerende 
hoteller og historiske kroer til naturskønne 
campingpladser og hyggelige feriehuse.
Her er et par forslag… 

Tambohus Kro og Badehotel
På Tambohus Kro og Badehotel fra 1842 
er man garanteret idyllisk, traditionel 
krostemning. Kroen ligger i naturskønne 
omgivelser med en enestående udsigt 
over Limfjorden. Her er de lokale råvarer i 
højsædet, og fisk spiller naturligvis en stor 
rolle på menukortet. Der er mulighed for 
at booke komplette oplevelsespakker med 
wellness eller golf inkluderet i opholdet. 

www.tambohus.dk 

Hotel Skivehus 
Hotel Skivehus fra 1929 ligger i hjertet af 
Skive, få minutters gang fra shopping, skov 
og strand samt flere lækre spisesteder. Og i 
hotellets egen restaurant serveres morgen-
mad med friske råvarer. Hotellet er nyligt 
moderniseret og et oplagt udgangspunkt 
for at udforske Skive og omegn.

www.skivehus.dk

Tjek også disse hoteller ud:
 

Struer Grant Hotel | Hotel Strandtangen 
Fur Færgekro | Pinenhus Hotel
Sallingsund Færgekro |Steenbergs Hotel & 
Brasserie | Danhostel Nykøbing Mors

Et væld af muligheder...

Uanset om dine kunder drømmer om  
lokale smagsoplevelser, det bedste af 
dansk natur eller spændende kultur og 
historie, finder I det ved Limfjorden. Alle 
oplevelser kan selvfølgelig 
kombineres, som man har lyst. 

Hvis du eller dine kunder har specifikke 
ønsker eller præferencer, så tag fat i os. 
Vi hjælper gerne med skræddersyede 
forslag og løsninger, så vi kan lave det 
helt rette produkt til jer!

Vidste du…?  
At Nykøbing Mors 
er Danmarks 
skaldyrshovedstad?

LIMFJORDEN



Danish Oysterbar
Vil man have en kulinarisk oplevelse ud 
over det sædvanlige, bør man besøge 
Østersbaren ved Glyngøre Shellfish. Her 
kan man nyde friske og lokale limfjords-
østers ved den store egetræsbar med 
rindende saltvand – med udsigt over 
Limfjorden. Menukortet byder også på 
andre typer skaldyr. Man må heller ikke 
snyde sig selv for at smage stedets egen 
stout-øl, der er brygget med friske østers.

Glyngøre Shellfish leverer Limfjordsøsters 
året rundt til de bedste restauranter i 
Danmark og resten af verden. 
Østersbaren har plads til 45 gæster.

www.danishshellfish.com

Limfjorden gemmer på råvarer i 
verdensklasse – både fra jord og fjord. 
Limfjordsøsters er kendt for at være blandt 
verdens bedste, og generelt er området 
garant for skaldyr og fisk af høj kvalitet. 
Kombineret med lokale råvarer fra 
områdets landmænd og producenter er 
der lagt i ovnen til både lækre og 
overraskende smagsoplevelser. 
Besøg fx Limfjordens Hus, hvor maden 
tilberedes af en tidligere Michelin-kok, eller 
Venø Kro, Tambohus Kro og Sallingsund 
Færgekro, der alle har stort fokus på lokale 
råvarer. 
Vil man hellere shoppe specialiteter med 
hjem, kan man besøge Thise Mejeris 
ostebutik, eller finde lokalproduceret 
whisky, likør, fadlagret ølsnaps, 
kryddersnaps, gin, fadlagret rom og brandy 
hos Brænderiet Limfjorden. Gå også på 
opdagelse hos et af egnes mange 
specialbryggerier – fx Fur Bryghus eller 
Staarup Haandbryg. Her er eksempler på 
et par af de oplevelser, der venter…

Smagen af Limfjorden

En lokal verdensmester
De danske Limfjordsøsters betragtes som 

nogle af verdens bedste. Og Limfjorden har 
verdens største naturlige vilde bestand af den 
oprindelige europæiske østers (ostrea edulis).

BRÆNDERIET LIMFJORDEN

DANISH OYSTERBAR



Østerssafari
Vil man selv ud at finde råvarerne i 
naturens spisekammer, kan man tage på 
en såkaldt østerssafari med guide. 
Her går man selv på jagt efter østers på 
fjordbunden iført waders. Imens fortæller 
guiden om østers, skaldyr og dyrelivet i 
Limfjorden. Efterfølgende kan de friske 
østers spises rå på stranden eller tilbere-
des på grill og nydes med et glas 
champagne.
Man kan plukke østers i alle måneder med 
”R” – dvs. fra september til april. I de øvrige 
måneder er vandtemperaturen for høj, 
hvilket giver risiko for giftige alger. 

www.skaldyrcenter.dk

Handbjerg Marina
Mellem Vinderup og Struer ligger den 
hyggelige Handbjerg Marina – lige ud til 
Venø Bugt. Her finder man Restaurant 
Pavillonen, der især er kendt for sine 
fiskeretter. Prøv fx det flotte stjerneskud, 
den kreative fisketapas eller den populære 
fiskebuffet. Restauranten har plads til 130 
gæster. Efter maden kan man besøge Café 
Isbåden ved siden af for at få en gammel-
dags isvaffel. Her er ikke mindre end 28 
forskellige isvarianter at vælge mellem 
– foruden Vebbestrup-softice og adskillige 
ispinde. 
Omkring Handbjerg Marina er desuden 
nogle af Limfjordens bedste badestrande 
med sandbund. Området er også 
populært blandt surfere og kitesurfere. Vil 
man opleve Limfjorden fra vandsiden, kan 
man leje vandcykler, kajak eller Stand Up 
Paddle board ved marinaen. 

Handbjerg Marina er oplagt at kombinere 
med andre oplevelser i nærområdet, fx 
Hjerl Hede, Toftum Bjerge eller B&O-
udstillingen på Struer Museum.

https://handbjergmarina.com/da/

HANDBJERG MARINA

ØSTERSSAFARI

NYKØBING



Kunst & 
kultur
Uanset om man er 
interesseret i geologi, 
historie eller kultur, finder 
man unikke oplevelser ved 
Limfjorden. 

Bliv fx fascineret af de 
enorme klitter af moler, skabt 
for over 55 millioner år siden, 
eller besøg Danmarks bedst 
bevarede middelalderborg 
fra 1500-tallet. Man kan også 
opleve både historiske og 
nulevende kunstnere og 
deres værker – og komme 
inden for dørene hos 
verdenskendte B&O.

Udforsk områdets historie, 
kultur og natur med disse 
oplevelser… 

Spøttrup Borg 
Middelalderborgen Spøttrup Borg fra 
1500-tallet er Danmarks bedste bevarede 
borg. Her kan man nemt forestille sig livet 
i middelalderen, når man går på opdagelse 
mellem voldgrave, vindebroer, skydeskår, 
borgtårne, riddersal og kirkerum. Borgen 
blev restaureret og lavet til museum i 
1941. I dag kan man stadig se de originale 
kanonhuller i muren og de ni middelalder-
lige toiletskakter. Der arrangeres aktiviteter 
på borgen året rundt – fra teater, musik 
og udstillinger til markedsdage både om 
sommeren og i juletiden. Man kan også 
booke guidede rundvisninger, og i caféen 
serveres både frokost, aftensmad samt 
kaffe og kage. 

www.museumsalling.dk 

Hanklit & Fossilmuseum 
Langs Mors’ nordlige kystlinje hæver de 
karakteristiske molerskrænter sig over 
vandet. Moler er en helt særlig art ler, som 
for 55 millioner år siden blev til på dét sted, 
der i dag er den nordlige del af Mors. 
Den mest kendte af områdets klinter er 
den 61 meter høje Hanklit, der sammen 
med Knudeklint på Fur er på den danske 
kandidatliste til at blive UNESCO verdens-
arv. Det er ikke tilladt at grave eller kløve 
sten i Hanklit. Man kan dog finde fossiler 
andre steder på Mors og Fur.
Et kvarters kørsel fra Hanklit ligger nemlig 
Fossil- og Molermuseet, der i 2015 blev et 
statsanerkendt geologisk museum. Her kan 
man se nogle af de mange fossiler, der er 
fundet i området gennem tiden; heriblandt 
skildpaddeungen Luffe, der har haft stor 
betydning både lokalt og internationalt. 

www.museummors.dk 

HANKLIT



Fabriksbesøg hos
Bang & Olufsen
For snart 100 år siden grundlagde 
Peter Bang og Svend Olufsen i 1925 
Bang & Olufsen i Struer. 
I dag er virksomheden blandt verdens 
førende inden for lydsystemer med 
egne butikker i mere end 70 lande. På 
fabrikken i Struer kan man ved aftale 
komme på guidet rundvisning i 
virksomhedens innovations-afdeling 
samt besøge den såkaldte Fabrik 5, der er 
verdensførende inden for 
aluminiumsforarbejdning. 
Undervejs giver en medarbejder fra 
virksomheden en introduktion til B&O’s 
historie og produkter.
Efter besøget på fabrikken er det oplagt 
at nyde en frokost på det nærliggende 
Struer Museum (1 km gåtur), der 
desuden har en flot udstilling med 
historiske B&O-produkter, som også kan 
opleves på guidet omvisning.

www.struermuseum.dk 

Book en guidet tur
Vi hjælper gerne med at booke en 

erfaren guide, der kan vise rundt i byen 
eller området og fortælle om fx Fur, 

Nykøbing, Skive eller Struer.

Kontakt os på + 45 7060 5932 eller 
info@destinationlimfjorden.dk

MORS

SPØTTRUP BORG

Sælsafari
Danmarks største rovdyr, gråsælen, 
opholder sig ofte ved fjordens bugter. 
De er nysgerrig af natur og hannerne kan 
veje helt op til 300 kg. Vil man opleve 
sælerne i deres naturlige habitat, laver 
både Jyllandsakvariet og VisitMors guidede 
sælsafarier, hvor man sejler gennem 
labyrinten af sejlrender mellem 
sandbankerne – og får mulighed for at 
’’møde de vilde sæler. Selvfølgelig med 
behørig afstand og respekt for dyrene.

www.visitmors.dk
www.jyllandsakvariet.dk 

Sejlture og øhop
På et øhop i Limfjorden kan man 
udforske et udvalg af fjordens mange vige, 
øer, bugter og molerskrænter fra søsiden. 16 
lystbådehavne, fem færgeoverfarter og flere 
broer leder gæsterne fra den ene oplevelse 
til den anden i det sammenhængende øland. 
Hver ø har sin egen historie, og lokalbefolk-
ningen tager imod med smil, åbne døre, 
lokale smagsoplevelser, gallerier og 
antikviteter. Der er flere muligheder for at 
lave gruppeture. Søg på ”øhop” på vores 
hjemmeside.

www.ferievedlimfjorden.dk



Vi ses ved 
Limfjorden!
Vi er klar til at hjælpe og 
glæder os til at høre fra jer.

Følg også med på de sociale medier

@destinationlimfjorden @destinationlimfjorden

Kristina Lehmann Schjøtt 
Direktør
Destination Limfjorden
 
Mobil: +45 21 49 07 30
Mail: kls@destinationlimfjorden.dk

Louise Gregersen
Marketingkoordinator
Destination Limfjorden

Mobil: + 45 91 16 60 43
Mail: logr@destinationlimfjorden.dk

Ved Limfjorden får man 
ikke noget serveret 
på et sølvfad.

… det skulle da lige være god service!

Læs mere 
om de 

mange muligheder i 
Limfjordslandet på 

www.ferievedlimfjorden.dk


