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Vestjylland den 4. og 5. september 2021 

 
 

                 
 

 

 

Velkommen til kulturbyen Holstebro, som ligger midt i den smukke vestjyske natur med 

Vesterhavet mod vest og Limfjorden mod øst. Her venter store oplevelser for jer. 

 

Holstebro er OurWorlds base, her kender vi naturen, byerne omkring os, derfor kan vi på denne 

rejse vise dig nogle steder som mange turister overser. 

 

Vi er stolte over vores flotte gamle handelsby, navnet handelsby har hæftet sig til Holstebro siden 

1274, hvilket fører os frem til, at byen er kåret som den smukkeste handelsby adskillelige gange. 

 

Holstebro, er også byen hvor Storåen bogstavelig talt løber igennem, hvilket giver en masse liv og 

leben omkring gågademiljøet og Musikteatret Holstebro.  
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4. september. 

Vi mødes ved togstationen kl. 10.45, det er muligt at tilpasse ankomsten efter DSB. Kommer du i 

bil er der gratis parkering ved togstationen. 

Når alle er samlet kører vi mod Vind hede, her spiser vi en sandwich fra en af Holstebro’s dygtige 

bagere, der er naturligvis en øl eller vand til.  

Vind hede er området hvor man forsøgte at bevare urfuglen i Danmark, det lykkedes desværre ikke. 

Ikke desto mindre er her smukt og et skønt sted at strække ben. Vi fortsætter forbi Stråsø plantage, 

det er her vi kan være heldige at se en ulvefamilie, sandsynligheden er dog ikke så stor. 

 

Vi fortsætter gennem Ulfborg og fortsætter til skolesamfundet Tvind. Her gør vi et stop og hører om 

Tvind møllen, hvis vejr og vind tillader det, kan der være mulighed for at komme op i toppen af 

vindmøllen. 

 

Herefter kører vi til Husby plantage hvor vi parkerer bussen. Vi går gennem plantagen ud til 

Vesterhavet ved Græm strand. Det er en smuk tur i fladt terræn på cirka 4 kilometer gennem 

Danmarks vestligste bøgelund. Den sidste kilometer går vi på en sti midt i klitterne før vi står ved 

Vesterhavet og kan nyde synet. 

 

Herefter kører vi mod Thorsminde og tilbage til Holstebro hvor vi overnatter på Hotel Royal i 

centrum af Holstebro. 

Aftenen er på egen hånd, jeres guide hjælper gerne med anbefalinger til spisesteder i Holstebro. 

 

5. september. 

Efter et godt morgenmåltid på hotellet samles vi igen, vi starter med en gåtur i Holstebro på cirka 3 

kilometer. Vi skal naturligvis se et af byens kulturelle højdepunkter ”Kvinde på kærre” af Alberto 

Giacometti, som de lokale kalder ”Maren å æ Woun”. Herudover skal vi se nærmere på nogle af 

byens markante bygninger, bl.a. Bomhuset og musikteatret der er udsmykket med 

”tobaksarbejderens drøm”. 

 

Vi forlader Holstebro og kører til Stubber Kloster, der ligger på en lille halvø på vestbredden af 

Stubbergård Sø i Sevel Sogn. Det hørte til de jyske benediktinernonneklostre, det nævnes første 

gang i 1268. Området er fredet, men der er vandrestier i det smukke område. Vi går en tur på knap 2 

kilometer på gode stier. Vi spiser en sandwich med en øl eller vand til ude i naturen som vi gjorde i 

går. 

 

På vej tilbage mod Holstebro tager vi en omvej langs Limfjorden med mulighed for at dyppe 

fødderne i Limfjorden. Vi er tilbage ved Holstebro togstation ved klokken 17.00, så der er mulighed 

for at nå et tog mod øst kl. 17.17.  
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Prisoversigt 

 
Pris per person i delt dobbeltværelse  Dkk.     1.295,- 

Pris per person i enkeltværelse           Dkk.     1.695,- 

 

Rejseforsikring, dette er ikke nødvendigt. Det gule sygesikringskort dækker i Vestjylland. 

 

Rejsens pris inkluderer: 

 

• Rundtur med bus som beskrevet, chaufføren er også guide 

• Frokost på Vind Hede 

• Besøg ved Tvind møllen 

• Overnatninger på Hotel Royal i Holstebro 

• Morgenmad på Hotel Royal 

• Gåtur i Holstebro 

• Frokost ved Stubber Kloster området 

 

 

VIGTIGT: 

 

• Du bør ikke købe eventuel togbillet før du hører at rejsen er sikker på gennemførelse 

• Vejret er omskiftelig, så medbring gode sko/vandrestøvler samt tøj der kan tåle en byge 

• Hvis rejsen aflyses pga. Covid-19 restriktioner refunderes det fulde beløb 

• Der er maksimalt plads til 26 deltagere på denne rejse. 

• Indtil 30 dage før afrejsen kan 50 % refunderes, herefter kan betalingen ikke refunderes 

 

   

 

 

 

 

 

 


