
Pris: 
Medlemmer kr.  355 
Ledsagere  kr.  445 
Max deltagere         50 

Heldagsbustur 
- til det unikke landskab ved Jammerbugten 

Torsdag den 18. august 2022 - tilmelding senest 24. juni 

Kontaktperson -  Lisbeth Schmidt-Olsen, tlf. 28962997                 Fraktion 4-udvalget
                                                                                          Lærerkreds Nord 

Dagens program: 
 

Efter opsamling kører vi til den 47 meter høje kalkstensknude 
Bulbjerg, som er Danmarks eneste fuglefjeld uden for Bornholm. 
Her får vi kaffe og rundstykker og oplever det specielle landskab. 
 

Yderst på Bulbjerg ligger en tysk observationsbunker fra 2. Ver-
denskrig med gratis museum. 
 

Efter en times ophold kører vi til kystlandingspladsen Thorup 
Strand, hvor de specialbyggede fiskerbåde sættes i vandet direk-
te fra stranden. Først møder vi en fra det lokale kystfiskerlaug. 
Han vil fortælle om partfiskeri og naturskånsomt fiskeri med garn 
og snurrevod. Derefter er der tid til, at man selv kan gå rundt i 
området. 
 

Derfra kører vi gennem Svinkløv Klitplantage og holder en pause 
ved Svinkløv Badehotel, inden vi fortsætter mod Slettestrand 
med ankomst senest kl. 13.30 på Rønnes Hotel. Her serveres en  
frokostplatte med koldt og lunt samt 1 øl/1 vand eller 1 glas vin. 
 

Efter frokosten kører vi en tur ned til stranden i Slettestrand, 
hvor der er mulighed for at se træbådsbyggeri og udstilling om 
livet som kystfisker. Desuden er der på stedet et helt særligt  
miljø. 
 

Turen fortsætter derefter til Fosdalen. Landskabet er præget af 
Lien, Danmarks største indlandsskrænt, som rejser sig med høj-
der over 60 meter over det flade forland. En række dybe dale og 
erosionskløfter skærer sig ned i undergrunden. Vi står af bussen 
og går en smuk tur langs fossen – ca. 1.5 kilometer.  Imens kører 
bussen videre til den ende af Fosdalen, hvor vi kommer ud. 
 

Her venter chaufføren med kaffe og småkager. 
 

Klokken 16 er der afgang mod Hjørring med ankomst ca. kl. 17, 
ankomst Sindal ca. kl. 17.30 og Frederikshavn ca. kl. 18. 
 

HUSK i tilmeldingsformularen at angive opsamlingssted: 
 

Opsamlingssted:  (Oplys A, B eller C) 
 

(A) Frederikshavn Rutebilstation, Skippergade 23, Frederikshavn    kl. 08.00   
 

(B) Sindal, Busstoppested ved Pakhuset                                                 kl. 08.30     
 

(C) Hjørring, A-Z’s P-plads                                                                          kl. 08.55  

 Svinkløv Badehotel       

Bulbjerg udsigt over Jammerbugten 

Thorup Strand 

Fosdalen 


