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Det næsten usynlige museum Tirpitz i Blåvand, den 
danske vadehavsø Rømø og den tyske ø Sild. De tre 
steder er højdepunkterne på en bustur, der er sær-
ligt arrangeret for dig, som bor i Nordjylland og 
har lyst til at komme med på en virkelig veltilrette-
lagt tur over to dage.

Efter opsamling i Nordjylland er der på turens første dag ankomst ved 
middagstid på Billum Kro vest for Varde. På den kongeligt privilegerede 
landevejskro, der i år fejrer 150-års jubilæum, venter en dejlig frokost.

Tirpitz indviet af kronprinsen
Efter frokosten sættes kursen mod Blåvand, der er hjemsted for det næ-
sten usynlige museum, som det verdenskendte danske arkitektfirma 
Bjarke Ingels Group (BIG) har tegnet. Museet, der har kostet 150 mio. 
kr. at opføre, har fået navnet Tirpitz og er en del af Vardemuseerne. 

Det spektakulære museum blev indviet af Kronprins Frederik i somme-
ren 2017, og det er elegant integreret i landskabet. Arkitekturen er in-
spireret af den rå natur og historie, der omgiver det nye museum, og det 
arkitektoniske udtryk er præget af glas, beton og jern. Museumskom-
plekset består af fire blokke og fire gange, der samles i et fælles hjerte 
for museet. 

Historier fra Atlantvolden
Tirpitz Museum er bygget sammen med den store tyske bunker ved 
navn Tirpitz via en underjordisk tunnel. Bunkeren er den gamle kanon-
stilling, der ligger som en kolos i sandet ved Blåvand og gemmer på hi-
storier fra Atlantvolden - Hitlers enorme bunkerprojekt. 
I august 1944 gik den tyske besættelsesmagt i gang med at bygge den 
store Tirpitz-stilling vest for Blåvand. De to enorme kanonbunkere var 
en del af Atlantvolden og skulle forsvare indsejlingen til Esbjerg. Men 
krigen sluttede, før bunkerne blev færdige, og siden da har de stået som 
kolde vidnesbyrd om krigen, lige midt i det storslåede klitlandskab.

Bustur til Blåvand, Rømø
og Sild

2-dages bustur med afrejse 3. maj

Prisen inkluderer:
I Kørsel i turistbus 
I Kaffe og 1 rundstykke dag 1
I Entré til og orientering om Tirpitz  
 museet v. Blåvand*
I Frokost og 1 øl/vand dag 1
I 1 overnatning i dobbeltværelse inkl.  
 morgenmad
I 3-retters aftenmenu anrettet som  
 buffet 
I Sejltur Rømø – Sild
I Guidet tur på Sild
I Biltoget Westerland – Niebüll
I Middagsmad dag 2 (2 retter)

* Til udstillingerne i Tirpitz knytter sig 
en lydbaseret guide med en fjern-
betjening, som udleveres på stedet. Det 
kan være en god idé at medbringe egne 
høretelefoner.

Drikkevarer, som ikke er nævnt i 
programmet, er ikke inkluderet.

Tillæg for enkeltværelse kr. 175,-

Husk pas, sygeforsikring og rejse-
forsikring.

Opsamling
06.25  Frederikshavn Rutebilstation
07.00  Shell Sprogøvej, Hjørring
07.25  Circle K, Hjørringvej, 
 Brønderslev
08.00  Pendlerpladsen Th. Sauersvej,  
 Aalborg
08.30  Pendlerpladsen Haverslev
08.40  Pendlerpladsen Skivevej, Hobro  
 (afk. 35 )
09.15   Pause i Viborg

Retur til opsamlingsstederne med 
ankomst i Frederikshavn ca. kl. 22.00.

Bestil din tur hos Terndrup Taxa og  

Turistbusser på tlf. 98 33 58 00. Oplys 

abon.nr. ved bestilling.

Se mere på
www.klubnordjyske.dk/trs
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Bustur til Blåvand, Rømø og Sild

Underjordisk tunnel
Nu er den sydlige bunker så blevet en del af attraktionen Tirpitz. Gennem en underjordisk tunnel 
kommer du ind i den gamle kanonbunker, og her kan du selv gå på jagt efter svar på de mange 
spørgsmål, der gemmer sig bag de 3,5 meter tykke mure af stærkt armeret beton. Hvem skulle have 
bemandet den store kanonstilling? Hvordan virkede kanonen, og hvor langt kunne den skyde ud 
over havet? 

En stor ravudstilling
”Den skjulte vestkyst”, ”En hær af beton” og ”Havets guld” er titlerne på museets tre permanente 
udstillinger, og  udstillingen ”Den skjulte vestkyst” er den ultimative måde, hvorpå du kan gå på 
opdagelse i Vestjyllands historie.
En imponerende, mystisk skov danner ramme om udstillingen ”Havets guld”, der er Vesteuropas 
flotteste udstilling om Nordens guld: rav. Du kan komme helt tæt på nogle af de allerflotteste rav-
fund, der er gjort i Danmark, og du kan høre om myterne omkring de mange forskellige stykker rav 
og se fantastiske smykker.

Personlige historier
De menneskelige fortællinger omkring opbygningen af Hitlers Atlantvold er temaet i udstillingen 
“En hær af beton”, hvor du i et landskab fyldt med bunkere og andre fæstninger med information 
om Anden Verdenskrig bliver præsenteret for en række personlige historier.
Der er to timer på egen hånd i Tirpitz, og inden da vil en guide give en grundig introduktion til 
stedet.

Overnatning på Rømø
Efter besøget i Blåvand fortsætter turen over Rømødæmningen, en 9,2 km lang vejdæmning over 
marsken, til Kommandørgården på Rømø. Her venter et dejligt aftensmåltid og en god nats søvn på 
Kommandørgården.
Rømø er den sydligste af de danske vadehavsøer og kendt for sin enorme sandstrand. Øen er 129 
km2 stor, og den er forbundet til Skærbæk på fastlandet med dæmningen. Der er desuden færgefor-
bindelse fra Rømø til den tyske ø Sild.

Guidet bustur på Sild
Næste morgen sejler du og de andre turdeltagere efter morgenma-
den fra Rømø til List på Sild, hvor en guide står klar til at tage 
imod ved færgelejet. I godt to timer kommer du på en guidet 
bustur på Sild, som i Tyskland kaldes Sylt og er Tysklands stør-
ste ø i Nordsøen med et areal på omkring 99 km2. Øen stræk-
ker sig 38,5 km fra nord til syd og er fra øst til vest mellem 350 
m og 12.600 m bred. Øen består af ca. 33 procent klitter, mens 
det resterende landskab er en blanding af marsk og hede.
På Sild er der tolv kirker, og de ældste er fra det 13. århundre-
de. Der findes 11 mindre landsbyer samt en større by på øen.

Biltoget til Niebüll
Ved middagstid tages der afsked med den skønne tyske ø, og turen 
går over Vadehavet fra Westerland med biltoget til Niebüll. 
Der bliver tid til at handle ved grænsen, inden et godt måltid midt på 
eftermiddagen står klar på det charmerende Hostrups Hotel i Tønder, som 
er sidste stop på rejsen, inden turen igen går mod Nordjylland.  

Sild

Sild Tirpitz

Tirpitz Museum i Blåvand


