
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Thy er krav om afstand mellem besøgende løst: 

I Vindmølletestcenteret og Nationalpark Thy 

bruger vi radio 

Vi er to turoperatører i Thy som nu har tilladelse til at benytte det offentlige FM-net. 

 
Naturen og vindmøllerne kan ikke fortælle deres egne historier. Guiden i ”førerbilen” har en 

kortrækkende radiosender, og du som deltagerne følger efter i din egne biler. Under turen 

fortæller guiden om alt det du som deltager skal lægge mærke til. Du lytter med på din 

bilradio. 

 
Dermed er der 

skabt en optimal 

løsning for ture 

med vejleder, hvor 

vi undgår at 

komme så tæt på 

hinanden at der er 

risiko for smitte, og 

som deltager får du 

alligevel det hele 

med. 

 

 

 

 

 

 



Oplevelses safari 

 
I skoven ved Østerild venter en oplevelse af de helt store. Her ser vi på fremtidens 

megamøller og du kommer helt tæt på verdens største vindmøller, der sætter 

verdensrekorder på 

stribe. Guiden fortæller 

om giganterne og de 

imponerende mængder 

strøm de producerer. 

 
Hvert år besøger op mod 

40.000 mennesker Det 

Nationale Testcenter for 

store vindmøller i 

Østerild. 

 
Det eneste der kræves for at deltage er at man kommer i egen bil. 

 
Under turen i centret gøres flere steder ophold, så man kan høre vingesuset fra giganterne. Det 

er frivilligt om man vil stå ud af bilerne, men det er en mulighed, også for at få taget et par 

gode feriebilleder. 

 
De åbne ture afvikles fra 30. juni til og med 13. august, hver tirsdag, torsdag og søndag fra                  

15.30 - 17.00. Tidspunkter for gruppeture aftales i hvert enkelt tilfælde. 

Book direkte her: 

https://channel-17.pebc.combineservices.dk/product/view/id/19725 

 
 
 

Her kan man se hvordan man tilmelder sig, og hvad det koster. 
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I Nationalpark Thy: 

 

 

 
 

 
 

Tag kontakt til Natur og Kultur for oplevelser i Nationalpark Thy 

 
På https://www.thy360.dk/kalender og https://www.naturogkultur.dk kan man se hvordan man 

tilmelder sig, og hvad det koster. 

 
Kontakt for aftale af et privat arrangement i Nationalpark Thy.  

info@naturogkultur.dk  

tlf. 40 24 01 33. 
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