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Velkommen til Løkken
Velkommen til nogle herlige, hyggelige eller bare stille og 
fredelige dage på Løkken-egnen.
Gennem hundrede år har gæster søgt hertil fra ind- og ud-
land. Vi ved at det er havet, stranden, klitterne, byen og eg-
nen, der trækker. Og vi gør os umage for at leve op til dine 

forventninger om ferie og fritid i Løkken. Der sker meget 
på stranden, i byen og i omegnen. Derfor dette hæfte til dig 
som en appetizer. Brug også dit turistbureau i byen samt 
hjemmesiden www.loekken.dk med begivenhedskalender.
www.loekken.dk - facebook.com/loekken.dk

Welcome to Løkken
Come and enjoy some delightful, active or just quiet and peaceful days in Løkken.
Through hundreds of years, visitors have flocked to Løkken. The attractions include the sea, the beach, the dunes, the people, the city 
and the countryside. We do our best to ensure that your holiday in Løkken is everything you expect it to be – and more. The beach, 
the city and the countryside are all full of activity. This guide serves as your appetizer.
We also have a tourist office in town and a website at www.loekken.dk - facebook.com/loekken.dk

Willkommen in Løkken 
Willkommen zu aktiven, gemütlichen oder auch ruhigbeschaulichen Urlaubstagen in Løkken und Umgebung. 
Dass seit nunmehr hundert Jahren Gäste aus dem In- und Ausland hierher kommen, liegt zweifellos an der Attraktivität der Stadt und 
der Kombination von Meer, Strand und Dünen sowie am Ort und seiner Umgebung. Darüber hinaus geben wir uns alle Mühe, Ihren 
Urlaub in Løkken zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Egal, ob am Strand, im Ort oder in der Umgebung – hier ist immer 
etwas los. Dieses Prospekt soll Lust auf einen Urlaub bei uns machen! Mehr erfahren Sie in unserem Fremdenverkehrsbüro sowie auf 
unserer Homepage www.loekken.dk - facebook.com/loekken.dk
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The Beach
Løkken has one of the greatest beaches in Northern Europe, miles long, with fine sand. During the summer, the five hundred private, 
white-painted beach huts are lined up along the beach. They reflect both sun and moonlight in their own special way… Near the 
town, between Ndr. and Sdr. Strandvej, beach competitions are held for the children in a car-free zone. Outside this car-free zone, it is 
allowed to drive along the beach to Nr. Lyngby in the North, and Blokhus in the South.

Der Strand
Spüren Sie den feinen, warmen Sand unter den Füssen – in Løkken haben wir kilometerlange Strandabschnitte, die zu den schönsten 
und saubersten in Skandinavien gehören. Im Sommer stehen rund fünfhundert Badehäuschen aufgereiht am Strand, die sich im 
Mondschein besonders reizvoll ausnehmen. Zwischen Ndr. und Sdr. Strandvej wird ein Wettbewerb im Sandburgenbau für Kinder 
veranstaltet und auf diesem Strandabschnitt dürfen keine Autos fahren. Ansonsten darf man bis Nr. Lyngby im Norden und Blokhus 

im Süden durchaus mit dem Auto auf dem Strand fahren.

Mærk det bløde, varme sand mellem tæerne på Løkken 
Strand - vi har en af Nordeuropas dejligste strande, kilo-
meterlang, med fint sand. I sommerhalvåret står de fem-
hundrede private, hvidmalede badehuse på række langs 
stranden og reflekterer såvel lys som måneskin.

Mellem Ndr. og Sdr. Strandvej, er der sandkonkurrencer 
for børn, og her er stranden bilfri. Men ellers må du køre 
langs vandet til Nr. Lyngby mod nord og Blokhus mod syd.

Herlig badeferie
på hvid sandstrand 
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Løkken Countryside
The area around Løkken is diverse and offers a wealth of experiences, whether you walk, go by bicycle or by car.
Make your way around Rubjerg Knude with the lighthouse buried in the sand. Go to the pier and experience the fishermen bringing in 
the catch of the day. Discover the village churches with medieval murals and the historical manor Børglum Monastery, which hosts 
several events, including classical concerts. Everywhere you go, you will experience hospitable locals, open sky, fresh air and bright 
light. 
Tip! ‘Explore the the Haervej hiking trails - Hærvejsruten, the North Sea Trail - Nordsøstien, The Trefoil Trails - Kløverstierne or the 
West Coast Route – Vestkystruten and see Løkken in a new way – you can get the information leaflets at Løkken Tourist Office’.

Der Reichtum der Natur
Die Landschaft in der Umgebung von Løkken ist sehr abwechslungsreich und das Hinterland von Løkken gewährt eine Flut von 
Erlebnissen, ob zu Fuß, auf dem Rad oder im Auto. Erforschen Sie z.B. die Wanderpfade bei Løkken, den Nordsee-Wanderweg 
(Nordsøstien), den Ochsenweg (Hærvejen) und die neue Pfaden in Løkken Namens ”Kløversti. Faltblätter für die Wanderwege sind 
im Touristenbüro erhältlich. Besuchen Sie Rubjerg Knude mit dem versandeten Leuchtturm. Erleben Sie auch Dorfkirchen mit eige-
nartigen Fresken und die vielen Veranstaltungen an dem historischen Gutshof, Børglum Kloster. Überall begegnen Ihnen die schöne 
Landschaft, die Natur mit frischer Luft und hohem Himmel und das klare Licht des Nordens.

Rundt om Løkken 
Naturen omkring Løkken er mangfoldig, og Løkkens opland 
byder på et væld af oplevelser, hvad enten du går, cykler el-
ler kører i bil. Læg vejen omkring Rubjerg Knude og oplev 
det tilsandede fyrtårn. Oplev middelalderlige kalkmalerier i 
landsbykirkerne og det historiske herresæde, Børglum Klo-
ster, der danner rammen om flere musikoplevelser, bl.a. 

Vendsyssel Festivals klassiske koncerter. Og alle steder mø-
der du landskabet og naturen med den friske luft, den høje 
himmel og det klare lys.
Lad Hærvejsruten, Nordsøstien, Kløverstierne eller Vest-
kystruten guide dig til en anderledes tur rundt om Løkken 
– folderne fås på turistbureauet eller via www.loekken.dk
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The history of Løkken
You can experience Løkken’s history just taking a stroll along the beach. Or take a walk in the dunes at Sdr. Strandvej and Ndr. Strand-
vej and get the feeling of Løkken as a traditional fisherman’s town. Get the spray of the ocean at the pier and smell the fresh fish by 
the berths. You can also experience the danger signal station, the tar area and the Museum for Coastal Fishing. 
Feel the atmosphere by the white-painted beach huts, as they are lined up on the beach in summer time. Imagine how guests from far 
away began coming to Løkken – over a hundred years ago – to bathe in the sea. At that time the guests stayed at the ‘Badehotel’ which 
still exists right in the town square. Some of the old hotels in Løkken were large farms. There was a trade shop where the brewery and 
the supermarket are located today. In the trade shop, agricultural products were traded for iron and timber from Norway. This was all 
before the first tourist came to Løkken. For information about guided historical walks in Løkken and Børglum Monastery, please visit 
our website and search among our exiting events. 

Die Geschichte Løkkens
Die alten Zeugnisse von der Geschichtes des Ortes erkennt man am besten bei einem Strandspaziergang. Bei einem Gang durch 
die Dünen zwischen den Strandzufahrten Sdr. Strandvej und Ndr. Strandvej oder durch die Gassen des alten Ortsteils erkennt man, 
dass Løkken einst ein Fischerdorf war. Erleben Sie die schäumende Gischt an der Mole, den Geruch von frischgefngenem Fisch am 
Bootliegeplatz oder erkunden Sie den Signalmast und gehen Sie auf dem Weg zum Küstenfischereimuseum am alten Teerplatz vorbei.
Beim Anblick der Badehäuschen, die hier im Sommer entlang der Dünen aufgereiht sind, kann man sich in die Zeit vor 100 Jahren 
zurückversetzen, als von weither angereiste Gäste hier das Baden genossen. Damals wohnten sie u.a. im Badehotel, das noch immer 
am Marktplatz zu finden ist. Einige der alten Hotelgebäude in Løkken wurden einst als Handelshöfe genutzt. Ehe der Tourismus nach 
Løkken kam, wurde dort, wo heute die Brauerei zu finden ist, lebhafter Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen im Austausch mit 
Eisen und Holz aus Norwegen betrieben. Auf unserer Internetseite www.loekken.dk finden Sie Informationen über unsere Führungen 
und historischen Erzählungen von und durch Løkken und Børglum Kloster. 

Løkkens historie 
Meget af Løkkens historie vil I kunne opleve ved at gå 
en tur langs stranden. En vandretur i klitterne, ved Sdr. 
Strandvej og Ndr. Strandvej samt i de smalle stræder i 
Løkken giver et indblik i Løkkens tid som skudehandler- 
og fiskerby. Mærk skumsprøjtene på molen, duften af fisk 
ved bådepladsen og gå på opdagelse i klitterne efter sig-
nalmasten, tjærepladsen og kystfiskerimuseet. 
Oplev stemningen ved badehusene, der ligger i lange ræk-
ker langs klitterne om sommeren, og forestil dig, hvordan 
gæster langvejs fra rejste hertil for at bade i havet allerede 

for 100 år siden. Dengang boede gæsterne bl.a. på Bade-
hotellet, som stadig eksisterer på Torvet i dag.
Inden turismen kom til Løkken har nogle af de gamle ho-
teller i Løkken været store købmandsgårde, og der hvor 
bryggeriet i Løkken og ”Pakhuset” ligger i dag, har været 
handel med landbrugsvarer til gengæld for jern og træ fra 
Norge.
Du kan opleve guidede ture og fortællinger i historiens 
fodspor; om Løkken og Børglum Kloster – se vores begi-
venheder og arrangementer på www.loekken.dk
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Løkken Museum
Skudehandel - Byhistorie

Årets særudstilling
Efterårsferie
Julestue
Filmaftener

Se mere på

www.loekkenmuseum.dk

Åbningstider bekendtgøres ved museet.

Entre: Voksne kr. 10,- 
Børn indtil 15 år fri adgang i følge 

Johanne Grønbechs Hus, Nørregade 12, 9480 Løkken 
Tlf. 9899 6454, inge.norgaard@bbnpost.dk

Kystfiskerimuseet
Sæson-åbent:
Åbningstider bekendtgøres ved museet.

Entre: Voksne kr. 10,-. Børn indtil 15 år 
fri adgang i følge med voksne.

Åbent-hus-dagene
Miljødage

Se mere på www.loekkenmuseum.dk Ndr. Strandvej, 9480 Løkken

Sæson:
Åbent 5. juni - 31.august begge dage incl.
Åbent alle dage kl. 10-16

Entre: Fri entre

Miljødage



Det historiske centrum
i Vendsyssel
Helt tilbage fra vikingetiden har der på Børglum Bakke væ-
ret forskellige magtcentre, der hver har spillet en væsent-
lig rolle i danmarkshistorien. I vikingetiden Kongsgård, i 
middelalderen Bispesæde samt kloster, og efter 1536 Her-
regård.
I dag fortæller over 15 udstillinger om de forskellige peri-
oder i stedets historie.
Den gamle Domkirke med det smukke inventar. Den ny-
renoverede hestestald med skiftende kunstudstillinger, og 
på 1. sal udstillingen med Bayeux tapetet. Det gamle her-
regårdskøkken er genetableret med de gamle køkkenred-

skaber, langbordet og det gamle brændekomfur. Østfløjen 
rummer klostrets historie helt tilbage fra vikingetiden og 
op til i dag med Familien Rottbøll, de nuværende ejere, 
som er 6. generation på klostret. Seperat udstilling med 
Chr. Michael Rottbøll og hans korte liv, hvor han bl.a. var 
leder af den danske modstandsbevægelse og faldskærm-
sagenter indtil han i sept. 1942 blev dræbt af det danske 
politi. Chr. Michael ligger begravet i Nordhaven. 
Gå også på opdagelse i Klosterets Museumsbutik eller be-
søg klosterets Café Vognporten og nyd en kop kaffe eller 
en dejlig frokost.

VINTERFERIE (14. FEBRUAR – 28. FEBRUAR)
•  Søndag d. 14. februar fejre vi fastelavn hvor Krumme fra Hjør-

ring styre slagets gang når vi skal slå katten af tønden i Caféen. 
Der vil også være mulighed for ’Bide til bolle’. 

•  Søndag d. 14. februar fejres også Valentinsdag, hvor der vil 
være en speciel Valentins ret i caféen

•  Hele vinterferien vil der være mulighed for at deltage i vores 
specielle vinterkonkurrence, hvor man skal finde årets sidste 
snebolde, hvor man kan bytte den til lidt lækkert i Caféen. 

NYT!
d. 19. marts åbner vi påsken med en stor portræt udstilling af 
Mikael Melbye med 40 portrætter af kongelige og kendte. Vi har 
endda fået udlånt malede portrætter fra kongehuset til udstill-
ingen. Udstillingen er åbent hele påsken til og med d. 28. marts. 
Derefter har vi åbent i alle weekenderne i april måned hvor der 
også er mulighed for at se malerierne. Vores sæson starter 1. 
maj, hvor vi har åbent til og med uge 42 hver dag fra kl. 10-17.

BEMÆRK at malerierne vil hænge indtil d. 30. aug.

SPECIAL ARRANGEMENTER:
•  Kildemarked (24., 25. og 26. juni)
•  Orgel Martine hver onsdag i kirken kl 14:00 i juli måned og den 

første onsdag i august. Det koster ikke ekstra. Man skal kun 
have entrébillet til klosteret.

• Antikmarked. (14. 15. og 16. oktober.)
•  Julemarked. (18. 19. og 20. november & 25. 26. og 27. 

november)
• Julestue (3. og 4. december & 10. og 11. december)

Das historische Zentrum
in Nordjütland

Seit der Wikingerzeit waren verschiedene Machtzentren auf dem 
Børglumer Hügel, die eine wesentliche Rolle in der Geschichte 
Dänemarks gespielt haben:
in der Wikingerzeit das königliche Gut, im Mittelalter der Bi-
schofssitz mit dem Kloster und nach 1536 der Gutshof. Heu-
tzutage erzählen mehr als 4000 m2
Ausstellung von den verschiedenen Epochen der Geschichte von 
Børglum.
Die Alte Domkirche mit ihrer prächtiger Ausstattung - eine der 
wenigen in privat Besitz. 
Ostflügel – historische Ausstellung auf 3 Etagen - von der 
Wikingerzeit bis heute, wo Familien Rottbøll als 6. Generation 
das Kloster bewohnt. Ausstellung über das kurze Leben von 
Hauptmann Christian Michael Rottbøll. Er wurde 1942 von dem 
dänischen Polizei getötet. Guthofküche und neurenovierte Pferd-
estall mit einer neuen Kleider-Ausstellung und wechselnde Kun-
stausstellungen.
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Børglum Kloster
Børglum Klostervej 255, 9760 Vrå

Info@boerglumkloster.dk

www.boerglumkloster.dk Åbningstider/Öffnungszeiten/Opening Hours
Se:/Sehen Sie:/See: www.boerglumkloster.dk

Se hjemmesiden for øvrige koncerter og øvrige
arrangementer.

Fotograf: Lars Horn, Baghuset Pressefoto
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Active holiday
In Løkken you have plenty of ways to be active and various events to choose from. The beach is the perfect spot for water sports as 
well as hiking and jogging. You can get leaflets and personal tips for hiking and biking along the West Coast at your local Tourist Office 
in Jyllandsgade. In Løkken and the countryside, you can play golf, go orienteering, go fishing, go riding, play football golf and drive a 
segway. If you wish to stay indoors, you can try go-carting, paintballing, lasergaming and bowling. In addition, you can enjoy swim-
ming, fitness and badminton. Are you planning a fun and exiting day with your colleagues, family, friends, classmates or sports club? 
Contact Action House, Eventpark Løkken, Løkken Idrætscenter or Løkken Fishing Park and Football-golf. See more activities and 
events at loekken.dk.

Aktivurlaub
In Løkken bietet wir Ihnen die Möglichkeit einen aktiven Urlaub mit vielen Aktivitäten und Veranstaltungen zu verbringen. Der Strand 
lädt zum Wassersport, Laufen und Spaziergang ein. Im Touristenbüro sind Faltblätter mit sowohl Wanderrouten als Fahrradrouten 
entlang der Westküste erhältlich. Um Løkken herum gibt es viele spannende Freizeitangebote für den Aktivurlauber: Golfspielen, 
Orientierungslauf, Angeln, Reiten, Fußballgolf, und Segways. Als Innenaktivitäten können Sie z.B. Gokart, Paintball, Lasergame und 
Bowling sowie Schwimmen, Fitness und Badminton ausprobieren. Wählen Sie auch das passende Paket für den Geburtstag oder 
Familienausflug bei Action House, Eventpark Løkken, Løkken Idrætscenter (Sportzentrum) oder Løkken Fischpark und Fußballgolf.  
Sehen Sie weitere Freizeitangebote und Veranstaltungen auf loekken.dk.

Aktiv ferie
- frisk luft og masser af plads 
I Løkken er der mulighed for aktiv ferie fyldt med aktivite-
ter og arrangementer. Stranden er den perfekte ramme til 
vandaktiviteter og til gå- og løbeture. Forholdene er ideelle 
til surf, og det er muligt at få et begynderkursus - se arran-
gementskalender. Rundt om Løkken er der tilbud om golf, 
orienteringsløb, fiskeri, ridning og fodboldgolf. Indendørs 

har du mulighed for gokart, paintball, lasergame og bow-
ling, samt svømning, fitness og badminton. Planlægger 
du en sjov dag med firma, familie, venner, skole eller 
idrætsforening? Så kontakt f.eks. Action House, Løkken 
Idrætscenter, Eventpark Løkken, VestEvent eller Løkken 
Fiskepark og Fodboldgolf.

TIP: Løkken Marathon 15. maj 2016
www.loekken-marathon.dk

Se aktiviteter og arrangementer på
loekken.dk eller facebook.com/AktivLoekken
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Søndergade 42 · Tlf.  +45 98 99 14 24 
post@loekkenhallen.dk · www.loekkenhallen.dk

Svømmehal og træningscenterSvømmehal og træningscenter
Søndergade 42 • Tlf. +45 98 99 14 24

post@loekkenhallen.dk • www.loekkenhallen.dk

VELKOMMEN TIL EVENTPARK LØKKEN
VI TILBYDER FODBOLDGOLF OG -POOL, SAMT EN MASSE ANDRE SJOVE 

 AKTIVITETER, SOM ALLE KAN PRØVES, NÅR I HAR BETALT ENTRE

Se mere på www.event-park.dk

Find os på: 
VESTER VITTRUPVEJ 23, 9480 LØKKEN - IMELLEM LØKKEN OG BØRGLUM KLOSTER

100 kr. pr. voksen og 50 kr. pr. barn 
BØRNENE KAN DERUDOVER LEGE PÅ LEGEPLADSEN OG KLAPPE DYRENE
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F a m i l y  F a r m  F U N  P A R K
Nyheder - se hjemmesiden

Neuheiten - siehe Webseite 

Lyngbyvej 86, Vittrup, 9480 Løkken. Tlf. 9899 6440. www.family-farm.dk

Oplevelsespark for hele familien
Erlebnispark für die ganze Familie

Åbent 14/5 - 23/10 - hver dag kl. 10 - 18 
- mandag lukket i maj og sept. 

Offen 14/5 - 23/10 - Jeden Tag Kl. 10 - 18 
- Montag geschlossen im Mai und September

Gølstrup Fiskepark
Løkkensvej · Gølstrup
– mellem /zwischen Hjørring og Løkken
DK 20.000 m2 rent fiskevand, 

•  Daglig udsætning af ørreder på 1,5 til 12 kg.
•  Grej m.m. kan lejes tlf. 27731889, orm købes ved søen. 
•  Der er toilet, borde/bænke og huse. 
D 20.000 m2 sauber Fischwasser 
•  Forellen 1,5-12 kg werden täglich ausgesetzt.
•  Man kan Angelgeräte mieten und Würmer kaufen.
•  Es gibt Toilette, Häuser, Bänke und Tische.

PUT&TAKE

Tlf. 27 73 18 89
www.goelstrupfi skepark.dk

Åbent hele året
Ganzjärig
geöffnet
5.00- 24.00

Saltum 
7 km

Løkken 
Fiskepark 

Trudslevvej 87 · DK-9480 Løkken · Tlf. 98 88 36 00
www.loekken skepark.dk · www.loekkenfodboldgolf.dk Danske 

Ørredsøer

havet, og med sin  ne sandbund 
er Løkken Fiskepark kendt i 
hele Nordjylland. Fiskestænger 
udlejes i kiosken (9-17). 

Fodboldgolf er et nyt og sjovt 
spil, hvor ALLE kan være med. 
Det er ideelt til  rmarrange-
menter, familie og  rmaud ugter, 
skoler/skoleklasser, klubarrange-
menter eller hvis der bare skal 
ske noget sjovt.

weit von der Nordsee entfernt. 
Mit seinem attraktiven Sandbund 
ist Løkken Fischpark im ganzen 
Nordjütland. Angelruten werden 
am laden vermietet (9-17)

Fußballgolf ist ein neues und 
lustiges Spiel, an dem ALLE teil-
nehmen können. Es eignet sich 
gut für Firmenveranstaltungen, 
Familien- und Firmenaus üge, 
Schulen/Schulklassen, Vereins-
veranstaltungen oder wenn man 
einfach Lust auf etwas Spaß hat.

Løkken 
3 km

Saltum 
7 km

Løkken 
Fiskepark 

Løkken Fiskepark 
& Fodboldgolf 
PUT & TAKE

I hjertet af det Nordjyske 
sommerland ligger en af 

Danmarks  otteste  skeparker. 
Parken er særdeles naturskønt 
beliggende ikke langt fra Vester-
havet, og med sin  ne sandbund 
er Løkken Fiskepark kendt i 
hele Nordjylland. Fiskestænger 
udlejes i kiosken (9-17). 

Fodboldgolf er et nyt og sjovt 
spil, hvor ALLE kan være med. 
Det er ideelt til  rmarrange-
menter, familie og  rmaud ugter, 
skoler/skoleklasser, klubarrange-
menter eller hvis der bare skal 
ske noget sjovt.

Im Herzen des nordjütlän-
dischen Sommerlandes liegt 

einer der schönsten Fischparks 
in Dänemark. Der Park liegt in 
naturschöner Umgebung nicht 
weit von der Nordsee entfernt. 
Mit seinem attraktiven Sandbund 
ist Løkken Fischpark im ganzen 
Nordjütland. Angelruten werden 
am laden vermietet (9-17)

Fußballgolf ist ein neues und 
lustiges Spiel, an dem ALLE teil-
nehmen können. Es eignet sich 
gut für Firmenveranstaltungen, 
Familien- und Firmenaus üge, 
Schulen/Schulklassen, Vereins-

Løkken 
3 km

Saltum 
7 km

Løkken 
Fiskepark 

Løkken Fiskepark 
& Fodboldgolf 
PUT & TAKE

I hjertet af det Nordjyske 
sommerland ligger en af 

Danmarks  otteste  skeparker. 
Parken er særdeles naturskønt 
beliggende ikke langt fra Vester-
havet, og med sin  ne sandbund 
er Løkken Fiskepark kendt i 
hele Nordjylland. Fiskestænger 
udlejes i kiosken (9-17). 

Fodboldgolf er et nyt og sjovt 
spil, hvor ALLE kan være med. 
Det er ideelt til  rmarrange-
menter, familie og  rmaud ugter, 
skoler/skoleklasser, klubarrange-
menter eller hvis der bare skal 
ske noget sjovt.

Im Herzen des nordjütlän-
dischen Sommerlandes liegt 

einer der schönsten Fischparks 
in Dänemark. Der Park liegt in 
naturschöner Umgebung nicht 
weit von der Nordsee entfernt. 
Mit seinem attraktiven Sandbund 
ist Løkken Fischpark im ganzen 
Nordjütland. Angelruten werden 
am laden vermietet (9-17)

Fußballgolf ist ein neues und 
lustiges Spiel, an dem ALLE teil-
nehmen können. Es eignet sich 
gut für Firmenveranstaltungen, 
Familien- und Firmenaus üge, 
Schulen/Schulklassen, Vereins-
veranstaltungen oder wenn man 
einfach Lust auf etwas Spaß hat.

Løkken 
3 km

Saltum 
7 km

Løkken 
Fiskepark 

Løkken Fiskepark 
& Fodboldgolf 
PUT & TAKE

I hjertet af det Nordjyske 
sommerland ligger en af 

Danmarks  otteste  skeparker. 
Parken er særdeles naturskønt 
beliggende ikke langt fra Vester-
havet, og med sin  ne sandbund 
er Løkken Fiskepark kendt i 
hele Nordjylland. Fiskestænger 
udlejes i kiosken (9-17). 

Fodboldgolf er et nyt og sjovt 
spil, hvor ALLE kan være med. 
Det er ideelt til  rmarrange-
menter, familie og  rmaud ugter, 
skoler/skoleklasser, klubarrange-
menter eller hvis der bare skal 
ske noget sjovt.

Im Herzen des nordjütlän-
dischen Sommerlandes liegt 

einer der schönsten Fischparks 
in Dänemark. Der Park liegt in 
naturschöner Umgebung nicht 
weit von der Nordsee entfernt. 
Mit seinem attraktiven Sandbund 
ist Løkken Fischpark im ganzen 
Nordjütland. Angelruten werden 
am laden vermietet (9-17)

Fußballgolf ist ein neues und 
lustiges Spiel, an dem ALLE teil-
nehmen können. Es eignet sich 
gut für Firmenveranstaltungen, 
Familien- und Firmenaus üge, 
Schulen/Schulklassen, Vereins-
veranstaltungen oder wenn man 
einfach Lust auf etwas Spaß hat.

Løkken Fiskepark & Fodboldgolf
PUT & TAKE
I hjertet af det Nordjyske sommerland 
ligger en af Danmarks flotteste fiskeparker.
Parken er særdeles naturskønt beliggende 
ikke langt fra Vesterhavet, og med sin fine 
sandbund er Løkken Fiskepark kendt i hele 
Nordjylland. Fiskestænger
udlejes i kiosken (9-17).

Fodboldgolf er et nyt og sjovt spil, hvor 
ALLE kan være med.
Det er ideelt til fi rmarrangementer,
familie og firmaudflugter, skoler/skoleklas-
ser, klubarrangementer eller hvis der bare 
skal ske noget sjovt.

Citybikes i Løkken 
–  fra april til oktober 

Citybikes in Løkken
von April bis Oktober/October 
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Tag bil og hund med på stranden

Løkken er kendt for sine lange, hvide sandstrande, og det 
nye trestjernede Badevandsflag signalerer, at her er vand-
kvalitet, renholdelse og toiletforhold i topklasse. Samtidig 
er det tilladt at tage hunden med på stranden, blot den hol-
des i snor. Stranden lige ud for Løkken by mellem molen 

og Nordre Strandvej er bilfri børnestrand. Men syd og nord 
herfor er det tilladt at tage bilen med helt ned på stranden. 
Vinterbaderne vil ved de fire strande blive mødt af Bade-
vandsflaget, som viser, at der bliver holdt øje med vand-
kvaliteten på den pågældende strand. 

Det nye Badevandsflag pryder strandene ved Løkken – og her er hunde og 
biler velkomne

Take your car and your dog onto the beach
The new bathing flag will be flying at the beaches in Løkken – and dogs and cars are welcome.
Løkken is famous for its long, white sandy beaches, and the new three-star bathing flag indicates that water quality, cleanliness and 
toilet facilities are all first class. You can also take your dog with you onto the beach – as long as it’s kept on a lead. The beach adjacent 
to the town between the breakwater and Nordre Strandvej is ideal for children, and cars are not permitted on this section of the beach. 
To the south and north, however, you’re welcome to drive your car down onto the beach. 

Nehmen Sie Ihr Auto und Ihren Hund mit zum Strand
Die neue „Badewasser-Flagge“ schmückt den Strand von Løkken – und hier sind Hunde und Autos herzlich willkommen.
Løkken ist bekannt für seine langen, weißen Sandstrände und die neue „Badewasser-Flagge“ mit den drei Sternen signalisiert, dass 
sich die Wasserqualität, die Reinhaltung sowie die sanitären Anlagen in einem Top-Zustand befinden. Gleichzeitig ist es erlaubt, den 
Hund an der Leine mit an den Strand zu nehmen. An dem Strand – direkt vor Løkken, also zwischen der Mole und dem „Nordre 
Strandvej“ sind Autos nicht erlaubt. Dies ist ein reiner Kinderstrand. Aber südlich und nördlich davon ist es erlaubt, das Auto ganz 
mit zum Strand zu nehmen.
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Løkken i børnehøjde 
I Løkken er der spændende aktiviteter for både piger og 
drenge. Du kan prøve bowling, lasergame og gokart. Eller 
du kan spille minigolf, fodboldgolf, tage i legeland eller 
besøge en fun park på en bondegård med masser af dyr, 
legeplads og aktiviteter for børn. Du kan lave glaskunst 

samt se og opleve hvordan du laver bolcher og slik-
kepinde. 

Find flere informationer om børnearrangementer på
www.loekken.dk

Løkken for children
What do you want to do?
In Løkken, you will find exiting activities for boys and girls at all ages. You can fish, play crazy golf or visit a fun farm filled with animals 
or go to a free playground. 
You can also ride horses, participate in a sand castle competition, fly a kite and learn how to make sweets. For the wild at heart, there 
is also electric cars, bowling, go-carts and laser games as well as huge indoor playgrounds. 
For more information on children’s events in Løkken, see www.loekken.dk 

Løkken für Kinder
Was wollen wir unternehmen?
Løkken bietet viele spannende Aktivitäten für sowohl Mädchen als Jungen in jedem Alter. Sie können angeln, Minigolf spielen, ein 
Spielland, einen Spielplatz oder einen Bauernhof mit vielen verschiedenen Tieren besuchen. Sie können auch Pferde reiten, am 
Sandburgen-Wettbewerb teilnehmen, Drachen fliegen lassen oder erleben wie man Bonbons herstellt. Oder wie wär es mit Bowling, 
Go-Kart fahren, Lasergames, Paintbowl oder Spiel und Spass im Spielland erleben.
Weitere Infos unter www.loekken.dk

Sandkonkurrence / Sandburgen-Wettbewerb / Sand Castle Competition
29.06 –  03.08: hver onsdag/ jeden Mittwoch/ every wednesday  

Byg en figur i sandet og brug strandens byggematerialer. Sanddommere bedømmer værkerne fra kl. 16:00 og uddeler 
præmier. For børn op til 15 år. Sted: På stranden mellem Sdr. og Ndr. Strandvej, 9480 Løkken.
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TIP:

Find flere børnearrangementer på 
loekken.dk eller i folderen ”Den Gode 
Historie – udvalgte arrangementer for 
børn og voksne i Toppen af Danmark”
- fås på turistbureauet.



Action House
- fun for everyone
• Gokart
• Bowling
• Skydesimulator
• Paintball
• Laser-Game
• Legeland

• Spillehal
• Pool
• Diskotek
• Restaurant
• Selskabslokaler
• Gratis Wi-Fi

Åben Hver dag kl. 10 - 24
Diskotek New York har kun åben i højsæsonnen
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Industrivej 1, DK-9480 Løkken
Tlf. +45 99 67 67 10
Fax +45 98 99 01 99
Info@actionhouse.dk

www.actionhouse.dk

Tjek vore pakkeløsninger på 
hjemmesiden eller kontakt os 

på telefon 99 67 67 10
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Oplevelsespark
for hele familien
FAMILY FARM FUN PARK i Vittrup giver både børn og 
voksne en sjov og anderledes oplevelse. Foruden mange 
forskellige tamme og børnevenlige dyr og gode legemu-
ligheder byder stedet også på spændende aktiviteter som 
ponyridning, traktorvognkørsel/mød Lyngby Søuhyre og
ekstra aktiviteter i skoleferier f.eks. ”kaninhop konkurren-
ce” og chihuahua hundeshow. 
I de seneste år blev stedet udvidet med ”Danmarks sjo-
veste fodboldgolfbane”, chihuahua rally, marsvin by, Dino 
Cars m.m. og der er flere nyheder på vej i den kommende  

sæson. Alt dette samt en hyggelig café og flotte naturom-
givelser gør parken til en perfekt ramme for en familieud-
flugt. 

•  Masser af klappe- og kæledyr
•  Gode legemuligheder både ude og inde
• 5000 m2 sø med vandcykler
• Spændende aktiviteter
• Flot natur
• Hyggelig café med butik

Family Farm Fun Park
in Vittrup offers a different and fun experience for children and adults alike. Besides many different calm and child-friendly animals and 
nice play areas, we also offer such exciting activities as pony riding, tractor rides/ meet the Lyngby Sea Monster and extra activities 
during the school holidays, for example “bunny hop” competitions and a Chihuahua dog show. In recent years we expanded with 
“Denmark’s funniest football-golf course”, Chihuahua rally, 
guinea pig city, Dino Cars etc. and more new things are planned for the coming season. All of this, as well as a nice café and beautiful 
natural surroundings make the park the perfect place for a family outing.

Many petting animals / Great play areas both indoors and outdoors / 5000 m2 lake with water bikes / Exciting activities / Beautiful 
countryside / Atmospheric café and shop
 

Family Farm Fun Park
in Vittrup bietet sowohl für Kinder als auch Erwachsene ein amüsantes und andersartiges Erlebnis. Außer vielen zahmen und kinder-
freund - lichen Tieren sowie guten Spielmöglich - keiten bietet Family Farm Fun Park auch spannende Aktivitäten wie Ponyreiten und 
Fahrten mit Traktor/Anhänger; des Weiteren eine Begegnung mit dem Lyngby Seeungeheur und extra Aktivitäten in den Schulferien 
wie z.B. ein Kaninchenhüpfwettbewerb und eine Chihuahua Hundeshow. In den letzten Jahren war der Park mit Dänemarks spaßig-
stem Fußballgolfplatz, einer Chihuahuarally, einer Meerschweinchen-Stadt, Dino Cars u.a.m. erweitert. Weitere Neuigkeiten kommen 
in der kommenden Saison. All dies und ein gemütliches Café sowie eine schöne Naturumgebung machen den Park zu einem perfekten 
Familienausflugsziel.

Viele Streicheltiere / Gute Spielmöglich - keiten drinnen und draußen / 5000 m2 See mit Tretbooten / Spannende Aktivitäten / Schöne 
Natur / Gemütliches Café mit Geschäft
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Fami ly  Farm FUN PARK
Fami ly  Farm FUN PARK

Fami ly  Farm FUN PARK

Lyngbyvej 86, Vittrup, 9480 Løkken
Tlf: 98 99 64 40

www.family-farm.dk
Åbent 14. maj til 23. oktober

Hver dag kl. 10 - 18 (mandag lukket i maj og sept.)
Priser: Voksne 80 kr. - Børn (2 - 14 år) 60 kr.

Børn under 2 år gratis 

Fami ly  Farm FUN PARK
Fami ly  Farm FUN PARK
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Spis godt i Løkken
Løkken er kendt for sine mange spisesteder. Udgangspunktet 
er gode råvarer, uanset om du fristes af en lækker bøf eller 
af et stjerneskud - eller en lækker kold is! Lige så snart der 
er sommer, er der liv og stemning ved de mange udendørs 
serveringssteder i den hyggelige by, og både unge og ældre - 
børn og voksne - nyder stemningen ved borde og parasoller. 
Mange caféer og spisesteder har livemusik på programmet og 

der er altid mulighed for at få en sjov aften eller nat i Løkken.

Køb frisk fisk ved stranden!
Tilmeld dig fiskernes egen SMS-tjeneste og få besked om, 
hvornår fisken landes. Send SMS til 2984 8946 med teksten 
”havn loekken”. Du kan også følge fiskerne på www.havfrisk-
fisk.dk/loekken

Eating out in Løkken
Løkken is well-known for its many places to eat. Good ingredients are the key, regardless of whether you’re tempted by a tender 
steak or a tasty fish dish – or a delicious and refreshing ice cream! As soon as summer begins, there’ll be life and atmosphere in the 
delightful town, and young and old alike can enjoy the pavement cafés and outdoor seating at the restaurants. In addition to enjoying 
pleasant evenings at one of the local restaurants, Løkken is also a great venue for a fun night out with lots of live music.
Buy fresh fish at the beach
Sign up for the fishermen’s own text message service and receive a message specifying when the fish are due to be landed. Send a 
text to +45 2984 8946 stating “havn loekken”. You can also follow the fishermen at www.havfriskfisk.dk/loekken

Gute Essensmöglichkeiten in Løkken 
Løkken ist für seine vielen Restaurants und Gaststätten bekannt, die ausschließlich die besten Zutaten benutzen. Sobald der Som-
mer in Erscheinung tritt, herrscht Leben und Stimmung in den vielen verschiedenen Restaurants - bei denen Sie auch draußen im 
Freien sitzen können. Sowohl Junge als auch Ältere, Kinder und Erwachsene, genießen die Stimmung an den Tischen und unter den 
Sonnenschirmen. Løkken bietet die Basis für einen richtig gemütlichen Restaurant-Besuch, gleichermaßen gibt es aber auch oft die 
Möglichkeit, Livemusik zu genießen und einen lustigen Abend oder Nacht in Løkken zu verbringen.
Frischen Fisch am Strand kaufen
Melden Sie sich für die ganz eigene SMS-Nachricht der Fischer an. Sie bekommen dann Bescheid, wenn der Fisch am Strand eintrifft. 
Senden Sie einfach eine SMS an +45 2984 8946 mit dem Text `havn loekken´. www.havfriskfisk.dk/loekken.



 her finder du: 
Inspirationsmenuer til mad ud af huset, Menukort, 

Sæsonmenuer, Nyheder og aktuelle tilbud 
samt Online bordbestilling

www

Torvet 8 · 9480 Løkken

98 99 22 00
www.restaurantlb.dk

LØKKEN BADEHOTEL

Små lækre smørrebrød
Serveres indtil kl. 17.00

- Gravad laks med dressing
- Æg og rejer

- Roastbeef med peberod
- Kartoffel med sild
- Hakkebøf classic

- Brie med sødt

Kr. 139,-
Inkl. 2 cl. snaps - kr. 149,-

Smushi tallerken

Kagebord
Hver søndag

kl. 14.30-17.00

kr. 59,-
inkl. kaffe

 vores dejlige retter kan laves som take-away

www.facebook.com/restaurantlb
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samt Online bordbestilling
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- Kartoffel med sild
- Hakkebøf classic

- Brie med sødt

Kr. 139,-
Inkl. 2 cl. snaps - kr. 149,-

KR. 269,-
2 RETTER

KR. 289,-
3 RETTER

RØGET DYREKØLLE    
På bund af frække salater, 
serveret med urtecreme. 

Hertil variation af brød og smør.

STEAK AF UNGKVÆGSFILET
Serveret med pommes Anna, 
timian  glaserede rodfrugter 

og balsamico glace.   

GRAND MARNIER IS  
Serveret med bær kompot 

og havtorn pure.

Vinter menu Smushi tallerken

Kagebord
Hver søndag

kl. 14.30-17.00

kr. 59,-
inkl. kaffe

Husk ALLE vores dejlige retter kan laves som take-away

www.facebook.com/restaurantlb
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www.facebook.com/restaurantlb  
www.restaurantlb.dk
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Kig ind på www.restaurantlb.dk her finder du:
Inspirationsmenuer til mad ud af huset, menukort,
sæsonmenuer, nyheder og aktuelle tilbud, samt
online bordbestilling.

Husk alle vores dejlige retter kan laves som take-away

Mød os på:

H o t e l  K l i t b a k k e n

Nørregade 3, 9480 Løkken. Tlf. 98 99 11 66 
info@hotelklitbakken.dk

Et ældre, hyggeligt hotel på Løkkens 
gågade, kun 200 m fra stranden. 
24 værelser, Café/bar. Åbent hele året. 
Fra den 15/8-15/6 også weekend ophold.

Ein gemütliches, altes Hotel am Markt 
in Løkken, nur 100 Meter von Strand. 
24 Zimmer, Café/Bar. 
Ganzjährig geöffnet.  Von 15/8-15/6 
 auch Wochen  ende aufent halte.

Løkken Badehotel
Torvet 8, DK-9480 Løkken
Tlf. +45 98 99 14 11

hotel@loekken-badehotel.dk
www.loekken-badehotel.dk

Villa Vendel

På Restaurant Løkken Badehotel får du en autentisk oplevelse 
af traditionel dansk mad tilberedt med lokale råvarer og et sprøjt 

af Vesterhav, serveret i historiefortællende omgivelser.

 Restauranten åbner hver dag kl. 11.00

God servering til moderate priser.

Løkken Badehotel
Torvet 8, DK-9480 Løkken

Tlf. +45 98 99 14 11

hotel@loekken-badehotel.dk
www.loekken-badehotel.dk

RESTAURANT LØKKEN BADEHOTEL



Eat Well...
...Gut Essen

ACTION HOUSE / Industrivej 1 / Løkken
MEJERIET / Torvet 7-9 / Løkken
BØRSEN / Søndergade 6 / Løkken
VENDSYSSEL IDRÆTSCENTER / Stationsvej 17 / Vrå
MURPHY´S / Søndergade 24 / Løkken
LØKKEN SNACKBAR & CAFEÈN / Nørregade 18 / Løkken
CAFÈ FRANDSEN / Torvet 8 / Løkken
PETER BÅDSMAND / Sdr. Strandvej 16 / Løkken
BAGER KODAHL / Søndergade 20 / Løkken
CAFÉ CARLTON / Nørregade 3 / Løkken
HOTEL LITORINA / Søndergade 15 / Løkken
LØKKEN BY CAMPING / Søndergade 69 / Løkken
PANDEKAGEHUSET / Sdr. Strandvej 14 / Løkken

Spis godt i Løkken



Coffee to go

Nørregade 4 A . Løkken  20 74 43 09 
www.fredis.dk

 Hjemmelavet
italiensk is

Espressokaffe
Specialiteter
Coffee to go

Nørregade 4 A 
Løkken 

☎ 20 74 43 09 
www.fredis.dk Mød os på 

Facebook

Løkken Bryghus  •  Kjelgaards Plads 5  •  Løkken  •  www.loekkenbryghus.dk  •  Tlf. 5010 8330

www.facebook.dk/loekkenbryghus

Der er også mulighed for at booke en rund-
visning, ølsmagning og foredrag om ølbrygning 

efter aftale med brygmester Niels Thomsen
Vi har salg af vores øl i specialbutikker 

og på de lokale restauranter

Velkommen til 
Løkken Bryghus

DET ER LØKKEN 
MED DET BEDSTE SPECIAL ØL

LEVERANDØR 
TIL VENDELBOERNE OG 

ANDET GODTFOLK!

BREAKFAST 
BUFFET 

kl. 9.00-11.00
2 slags friskbagt brød & rundstykker, 

friskbagt rugbrød, 3 slags ost, 3 slags marmelade, 
lun leverpostej med champignon, scrambled egg 
med bacon & pølser, baked beans, 5 slags pålæg 
med diverse tilbehør, pandekager med ahornsir-
up, müsli, havregryn, cornfl akes, 3 slags yoghurt, 

frisk frugt, 3 slags kage, mælk, juice,
the eller kaff e ad libitum.

 Spis hvad du kan

 KUN  119,-
STEAK ON A STONE

Du steger selv din bøf færdig på den fi nske 
fedtsten.Oksefi let serveres med valgfri kartoff el 
og valgfri smør. Dertil lækker BBQ marinade, 
dagens garniture samt purløgsdressing.

200 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248,-
300 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288,-

SØBORGS LUKSUS
FROKOST BUFFET

incl. Ta’ selv softice bar
Fra 23/6-1/9 alle dage 

- uden for sæsonen lørdag, søndag og helligdage 
Kl. 12.00 - 16.00

Nordjyllands fl otteste buff et med 
mange forskellige kolde og lune retter 

samt stor salatbar...
En buff et der skal ses!

Spis hvad du kan

 KUN 159,-
MØRBRAD ON A STONE

Du steger selv din bøf færdig på den fi nske 
fedtsten. Mørbrad serveres med valgfri kartoff el 
og valgfri smør. Dertil lækker BBQ marinade, 
dagens garniture samt purløgsdressing.

200 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288,-
300 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308,-

SØBORGS AMERICAN
BBQ BUFFET

incl. Ta’ selv softice bar
I sæsonen fra kl. 18.00 

- spørg venligst betjeningen

Nordjyllands fl otteste buff et med mange 
forskellige lækre retter samt stor salatbar

En buff et der skal ses!

Spis hvad du kan

  KUN  229,-

NØRREGADE 1  9480 LØKKEN  TLF. 98 99 10 49

SØBORG
RESTAURANT  CAFE  STEAKHOUSE

SØBORG



Telefon 98 99 20 40 • john@atelierJohn.dk • Vrenstedvej 4 • 9480 Løkken

Højers RAV-sliberi
Rav  Bernstein  Amber

v/Andreas Wörner.  Arbejdende værksted
Åben/geöffnet: man-fre 10 - 17

Højtvedvej 7, 9800 Mygdal
www.hoejersravsliberi.dk

Tlf. 9897 5223

Rav  Bernstein  Amber
Rav-Værkstedet

V/Andreas + Beate Wörner
Åben/geöffnet: man-fre 10 - 17

Højtvedvej 7, Mygdal 9800 Hjørring

www.rav-vaerkstedet.dk

KUNSTBYGNINGEN I VRÅ   
- ENGELUNDSAMLINGEN                                   / 2016 

9.1 -  28.3 Samlingen  & Lars  Bjerre SOLO 
9.1 - 11.12 Nyophængninger af Svend Engelund 
10.4 - 5.6 JCE BIENNALEN - INTERNATIONAL KUNST 
12.6 - 24.7 ”Landskaber & bylandskaber” 
31.7 -  28.8 Vrå-udstillingen 
4.9  -  13.11 ”Tid”  
2.10  - 1 3.11 Erland Knudssøn Madsen & Astrid Marie Christiansen 
20.11 - 11.12 Samlingen & ung samtidskunst 

H ø j s k o l e v e j  3 A  -  9 7 6 0  V r å  -  T l f .  + 4 5  9 8  9 8  0 4  1 0  
www.kunstbygningenvraa.dk - info@kunstbygningenvraa.dk  

 Åbningstider: 9.1-31.1 & 20.11-11.12: Lør-søn kl. 1 3
- 1 6 .  6 . 2 - 2 4 . 7  &  4 . 9 - 1 3 . 1 1 :  T i r s - s ø n   
k l .  1 3 - 1 6 .  3 1 . 7 - 2 8 . 8 :  M a n - s ø n  k l .  1 1 - 1 7 .  

 

Velkommen i Galleri Friis, Kunst & Livsstil

Galleri Friis, Kunst & Livsstil · Sdr. Strandvej 3 · 9480 Løkken · www.ninafriis.dk

Maleri, keramik, sten, glas, unika og tøj

– en anderledes butik - fyldt med inspiration
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Art and Culture
Løkken sparkles with art and culture. Experience sculptures, music and painters throughout the city.
Løkken Museum, the Museum of Coastal Fishing and the LøkkenStrand all invite you to cultural events.
See the light in John Kristensens paintings as he commemorates the life in Løkken. The art is also present in changing exhibitions in 
Kunstbygningen in Vrå and in Børglum Abbey.
Tip! You can experience the arts and crafts,tuesdays in week 29-30 in the square (Torvet). You can also go on a guided tour in the 
footsteps of history at the tour called ‘authors, painters and other famous locals’. 

Kunst und Kultur
Løkken bietet eine Vielfalt an Kunst und Kultur im Stadtbild; Galerien, Skulpturen, Musik und Maler, die direkt vor Ort malen. Sehen Sie 
das besondere Licht in den Malereien von John Kristensen, der oft seine Motive in Løkken findet und direkt vor Ort malt. Das Løkken 
Museum, das Küstenfischereimuseum und LøkkenStrand bieten historische und kulturelle Erlebnisse. Die Kunst lebt auch in kleinen 
Galerien und in verschiedenen Ausstellungen im Kunstgebäude in Vrå und Børglum Kloster.
Tipp: Erleben Sie u.a. Kunsthandwerkermarkt in der Stadtmitte, jeden Dienstag in KW 29-30. 

Kunst & kultur
Løkken og omegn sprudler af kunst, kultur og musik. Kun-
sten lever i skulpturer, i små gallerier, men også i Kunst-
bygningen i Vrå og på Børglum Kloster, der har mange 
skiftende udstillinger. Se lyset i John Kristensens malerier, 
han ses ofte i byen i færd med at male. Løkken Museum, 
Kystfiskerimuseet og LøkkenStrand byder på historiske og 

kulturelle oplevelser. Oplev også masser af livemusik og 
koncerter – se mere i arrangementskalenderen.
Tip! Tirsdag i uge 29 og 30 kan du opleve kunsthåndvær-
kermarked på Torvet. Eller lad dig guide i kunstens fodspor 
på vandringen ’Forfattere, malere og andre kendisser’. Se 
mere i ”Den Gode Historie” som fås på turistbureauet.



Ferieoplevelser
i Toppen af Danmark

tad@toppenafdanmark.dk    |    www.toppenafdanmark.dk        

www.facebook.com/toppenafdanmark

Vi har samlet feriens bedste oplevelser og aktiviteter fra hele om-
rådet i magasinet ”Toppen af Danmark”. Hent det på turistbureauet 
sammen med vores temafoldere! Find inspiration og pakketilbud på 
toppenafdanmark.dk eller hent vores app ”Toppen af Danmark”.

  FiskeoplevelserI Toppen af DanmarkFischerlebnisse an der Spitze von Dänemark

I Toppen af DanmarkFischerlebnisse an der Spitze von Dänemark

I Toppen af DanmarkFischerlebnisse an der Spitze von Dänemark

G
R

A
T

IS

M
A

G
A

S
IN

2016

Toppen af         Danmark
SKAGEN   FREDERIKSHAVN   SÆBY   HJØRRING   SINDAL   LØKKEN   LØNSTRUP   HIRTSHALS   TVERSTED

Masser af inspiration til store ferieoplevelser i

Holiday experiences in the top of Denmark
We have gathered the best experiences and activities of 
the holiday from the whole area in the magazine ‘The Top 
of Denmark’. Get it at the tourist agency together with our 
brochure with special themes! Find inspiration and pack-
age deals at toppenafdanmark.dk or download our app 
“Toppen af Danmark”.

Urlaubserlebnisse an der Spitze von Dänemark
We have gathered the best experiences and activities of 
the holiday from the whole area in the magazine ‘The Top 
of Denmark’. Get it at the tourist agency together with our 
brochure with special themes! Find inspiration and package 
deals at toppenafdanmark.dk or download our app “Toppen 
af Danmark”.

Holiday experiences in the top of Denmark Urlaubserlebnisse an der Spitze von Dänemark

Art, Antiques & Museums
Kunst, Antik & Museen

Kunst, antik       & museer

2016
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Shopping i Løkken
Løkken tilbyder året rundt shopping, gode spisesteder, 
caféer, barer og diskoteker, kunst, kunsthåndværk og kultur. 
Her er mulighed for atmosfære, afslapning og aktiv ferie.
I hele sommerperioden hersker der i Løkken en næsten ba-
zaragtig stemning i gaderne blandt butikker, restauranter og 
cafeér med udendørs servering og de mange spændende 
arrangementer, som finder sted på Torvet. De fleste butik-
ker har åbent alle ugens dage i sommersæsonen, og der er 
et bredt udvalg af både dagligvare- og specialbutikker.

Tag på Torvemarked
Glæd dig bl.a. til Torvemarked i Løkken onsdage fra 29.6 til 
3.8. Torvestandene er med bl.a. lokale råvarer samt blom-
ster og slagtervarer. Sted: Torvet i Løkken.

Morgenbord og Kræmmermarked
pinselørdag i Løkken
Pinselørdag 14.5 er der morgenbord på Torvet og efterføl-
gende kræmmermarked i byens gader. 

Summer by Night og kræmmermarked
I perioden mellem 30.6 til 4.8 er der hver torsdag fra 
kl. 15 Summer by Night og kræmmermarked i Løkken. 
Mange forretninger og restauranter har specielle tilbud 
denne aften og holder åbent helt frem til kl. 21. Besøg 
også Løkken Museum, som holder åbent disse dage. 
Aftenen sluttes af med kanonsalut fra Signalbakken på 
Sdr. Strandvej. 

Shopping in Løkken
Løkken offers shopping all year round. Throughout the summer months, Løkken acquires an almost bazaar-like atmosphere in the 
streets due to the shops, restaurants and pavement cafés, in addition to the numerous exciting events taking place on the main 
square. The majority of shops are open seven days a week during the summer season, and there’s a wide range of grocery stores 
and specialist shops.
Market on the square / Wednesday in weeks 26-31. Local goods, flowers and fresh meats.
Breakfast and market held on the streets of the town / On Whit Saturday - 14th May
Summer by Night and local market / Thursdays in weeks 26-31- from 3 p.m. every Thursday. 

Shopping in Løkken
Løkken bietet das ganze Jahr über gute Einkaufsmöglichkeiten. Die meisten Geschäfte haben in der Sommersaison jeden Tag der 
Woche geöffnet und es gibt eine große Auswahl an sowohl Geschäften, die Waren des täglichen Bedarfs haben, als auch Spezialge-
schäften. Während der ganzen Sommerzeit herrscht hier in Løkken in den Geschäften, Restaurants und Cafés, die im Freien servieren, 
und bei den vielen spannenden Erlebnissen, die auf dem Marktplatz (Torvet) stattfinden, eine nahezu basarähnliche Stimmung. 
Markt auf den Marktplatz (Torvet) / Marktstände mit u. a. frische Zutaten, Blumen und Schlachterware - jeden Mittwoch zwischen 
29.06- und 03.08 -, mitten auf dem Marktplatz, in Løkken. 
Frühstück und Flohmarkt an Pfingst-Samstag / 14.05. auf dem Marktplatz mit anschließendem Flohmarkt in den Straßen der Stadt.
Flohmarkt und „Open by Night“ im Sommer / Zwischen 30.06. und 04.08 - jeden Donnerstag ab 15 Uhr Flohmarkt in Løkken und 
`Open by Night´. 
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Velkommen til Løkken

Løkken Gavekort

Løkken holder åbent, når Danmark holder fri

Vi støtter Løkken:

WestWind - Levins - Ny Form - Basic - Cool Kids - Kop og Kande - Blue Ocean - BlondeHuset

- Løkken Apotek - Frisør Hos Inger - Palme Pizza - Legehjørnet - Galleri Friis - Huset Banasik - Super Brugsen - SPAR

- Slagter Dyrby - DanCenter Løkken - Løkken Klit Camping - Løkken Feriehusudlejning - Nordvestkysten Feriehusudlej-

ning - Løkken Idrætscenter - Løkken By Camping - Gl. Klitgaard Camping - Feriepartner Løkken - Action House

- Bolcheriet - VestEvent.dk - Løkken Museum - Løkken Fiskepark - Family Farm Fun Park - Restaurant Søborg - Løkken 

Snackbar - Peter Bådsmand - Børsen/Mejeriet - Restaurant Løkken Badehotel - Café Frandsen - Murphy´s - Nordjyske 

Bank A/S - EDC Danebo - Ejendomsmægler Bredvig - XL Byg Ceste Træ - El Service Eddy Mikkelsen - Løkken El 

Service - Mariegaard VVS - Løkken Blikkenslagerforretning - - Mortensen Byg - AC Mejerimaskiner - Bo Kristensen

- VVS Kaj Larsen & Søn - Fysioterapien - Anders Møller Andersen - Løkken Badehotel - Løkken Folkeblad - Løkken 

Dyreklinik - Løkken Turistbureau - Casa Blanca - Fredis - Løkken Strand Camping - Feriepartner Løkken - Modehjørnet 

- Thorup Vision - Pandekagehuset - Bager Kodal - Martens Byens Massør - Fod- og hudklinikken

Giv et Løkken gavekort til en du holder af.
Køb det i SuperBrugsen.
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Løkken Gavekort

Løkken holder åbent, når Danmark holder fri

loekkenhandel.dk

Løkken holder åbent når Danmark holder fri

/loekkenhandel
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Honest - Genuine - Filled with Taste.
Welcome! At no. 1 in the main square in Løkken lies Denmark’s finest sweets factory – definitely worth a visit. The factory specialises in making 
high quality logo sweets, using the old traditions of the craft.
In the „Bolcheries“ of Løkken and Skagen we produce sweets and toffees – especially handmade in the traditional manner. Imagine a place where 
the skilled sweet-makers are throwing the candy paste through the air! Children and adults can enjoy watching the process of the creations 
performed by real craftsmen. For special luxury customers, we have lanced a Premium Line based on organic cane sugar and genuine tastes. 
There are added some of the special real Goodies. You are looking forward to the taste of a warm sample and the joy of treating the family and 
friends with a sweet greeting.  

Ærligt. Ægte.
Fuld af smag.
På Bolcheriet i Løkken og Skagen fremstiller vi bolcher og 
karameller på den traditionelle måde - i hånden. Forestil 
dig et sted hvor professionelle bolchekogere kaster bol-
chemassen gennem luften. Børn og voksne kan hygge sig 
og opleve tilblivelsen af ægte kunsthåndværk. For dem der 

ønsker ekstra luksus har vi lanceret en Premium linje ba-
seret på økologisk rørsukker og naturlige smage. Der er 
tilsat lidt ekstra af det rigtig gode. Glæd dig til en varm 
smagsprøve og forkæl familie og venner med en sød hil-
sen. 

Ehrlich - Echt - Voller Genuss.
Willkommen zu der tollsten Bon-Bonkocherei auf der Adresse „Torvet 1“ in Løkken, wo alle – groß‚ wie klein diese Kunsthandwerk 
erleben können. Die Bolcheriet® hat sich darauf spe - zialisiert, nach den alten Handwerktraditionen, Qualitäts-Bon-Bons mit Logo 
zu machen.
In den „Bolcherien” in Løkken und Skagen stellen wir Bon-Bons und Karamellen auf traditionelle Art mit der Hand her. Stellen Sie sich 
einen Ort vor, wo die geschulten Bon-Bon-Kocher die süße Masse durch die Luft werfen. Kinder und Erwachsene machen es sich 
gemütlich und erleben den Verlauf von echtem Kunsthandwerk. Für die wirklichen Luxus-Liebhaber haben wir noch eine Premium 
Line lanciert, die auf ökologischem Rohrzucker und natürlichen Geschmacksstoffen beruht. Zusätzlich wird auch noch etwas vom 
wirklich Guten beigefügt. Freuen Sie sich auf eine warme Kostprobe, und verwöhnen Sie die Familie und Freunde mit einem süßen 
Gruß. 

Winner
Creative Circle 
Award 2015
Emballage 

design

Ærligt. Ægte. Fuld af Smag.
På Bolcheriet i Skagen og Løkken fremstiller vi bolcher og kara-
meller på den traditionelle måde - i hånden. Se åbningstider på 
www.bolcheriet.dk, og få inspiration på facebook.com/bolcher. 

Du kan også følge os på instagram:  @bolcheriet.

Havnevej 6, 9990 Skagen • Torvet 1, 9480 Løkken 
www.bolcheriet.dk • Tlf. 9899 0007

Honest. Genuine. Full of Taste.
At Bolcheriet in Skagen and Løkken we make sweets and to� ees in 

the traditional manner – by hand. See opening hours at 
www.bolcheriet.dk, and get inspiration at facebook.com/bolcher 

– or follow us on instagram: @bolcheriet.

Ehrlich. Echt. Voller Geschmack.
In der Bonbonkocherei Bolcheriet in Skagen und Løkken stellen 

wir Bonbons und Karamellen noch ganz traditionell von Hand her. 
Ö� nungszeiten siehe www.bolcheriet.dk. 

Lassen Sie sich auf facebook.com/bolcher inspirieren oder 
folgen Sie uns auf Instagram: @bolcheriet
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Ærligt. Ægte. Fuld af Smag.
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bolcher og karameller på den tradionelle måde 
- i hånden. Forestil dig et sted hvor profes- 
sionelle bolchekogere kaster bol-
chemassen gennem luften. Børn 
og voksne kan hygge sig og op-
leve tilblivelsen af et ægte kunst-
håndværk. For dem der ønsker 
ekstra luksus har vi lanceret en  

Premium Linie baseret på økologisk rørsukker 
og naturlige smage. Der er tilsat lidt ekstra af 
det rigtig gode. Glæd dig til en varm smags-

prøve og forkæl familie og venner 
med en sød hilsen. Se åbnings- 
tider på www.bolcheriet.dk, og få in-
spiration på facebook.com/bolcher.  
Du kan også følge os på instagram:  
@bolchefruen & @bolchemanden.
 

Havnevej 6, 9990 Skagen • Torvet 1, 9480 Løkken • www.bolcheriet.dk • Tlf. 9899 0007
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Du kan også følge os på instagram:  @bolcheriet.
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Honest. Genuine. Full of Taste.
At Bolcheriet in Skagen and Løkken we make sweets and to� ees in 

the traditional manner – by hand. See opening hours at 
www.bolcheriet.dk, and get inspiration at facebook.com/bolcher 

– or follow us on instagram: @bolcheriet.

Ehrlich. Echt. Voller Geschmack.
In der Bonbonkocherei Bolcheriet in Skagen und Løkken stellen 

wir Bonbons und Karamellen noch ganz traditionell von Hand her. 
Ö� nungszeiten siehe www.bolcheriet.dk. 

Lassen Sie sich auf facebook.com/bolcher inspirieren oder 
folgen Sie uns auf Instagram: @bolcheriet

Torvet 1, 9480 Løkken
Havnevej 6, 9900 Skagen

www.facebook.com/bolcher
Instagram: @bolcheriet

www.bolcheriet.dk
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håndværk. For dem der ønsker 
ekstra luksus har vi lanceret en  

Premium Linie baseret på økologisk rørsukker 
og naturlige smage. Der er tilsat lidt ekstra af 
det rigtig gode. Glæd dig til en varm smags-

prøve og forkæl familie og venner 
med en sød hilsen. Se åbnings- 
tider på www.bolcheriet.dk, og få in-
spiration på facebook.com/bolcher.  
Du kan også følge os på instagram:  
@bolchefruen & @bolchemanden.
 

Havnevej 6, 9990 Skagen • Torvet 1, 9480 Løkken • www.bolcheriet.dk • Tlf. 9899 0007
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Nordjyllands største
Super Brugsen
I bagerafdelingen arbejder vi med rådej af høj kvalitet og 
har altid et bredt udvalg af friskbagt franskbrød, rugbrød, 
boller og kage. Du finder altid et godt morgentilbud på 
rundstykker og ugens kage.

Frugt og grønt afdelingen tilbyder altid friske og spænden-
de grøntsager hvor smagen er i fokus. Her finder du alt 
lige fra krydderurter - diverse salater - grovgrønt - kæmpe 
frugtmarked og specialiteter.

Slagterafdelingen er butikkens hjerte. Her finder du altid 
en god løsning på aftensmaden. Alt til grillen, den gode 

steak eller bare en omgang fars. Der er altid mulighed for 
at få individuelle løsninger.

Delikatessen frister altid med et stort udvalg af afskåret 
pålæg, spændende tapas, middagsretter, smørrebrød, el-
ler måske et flot hjemmelavet luksusstjerneskud. Vi laver 
også mad ud af huset - kom og få en brochure i butikken.

Vinafdelingen er et kapitel for sig... Vi har byens største 
udvalg til priser der er til at betale... Vi har altid over 500 
forskellige vine, så kom og få et godt tilbud på vin til mid-
dagen eller festen...
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Jyllandsgade 11 / 9480 Løkken
Tlf. 98 99 10 45 / Fax. 98 99 24 58

Åbningstider
Alle dage 07.30-19.00

Uge 25 - 32 
Udvidede åbningstider

alle dage fra 07.30 – 21.00

Følg os på Facebook eller på
www.SuperBrugsenloekken.dk

Stedet hvor du finder det bedste udvalg

FRISK FRUGT OG GRØNT HVER DAG
Grønthandel

Spar 42,90

Frit valg
3 fl asker

4995

Delikatessen
tilbyder1 stk.

20,-
1 stk.

25,-
4 stk.

20,-
Stjernekaster

Hjemmelavede 
frikadeller

Delikatessen
tilbyder

BYENS BEDSTE VAREHUS TILBYDER

Hjørring
www.kvickly.dk

ÅBNINGSTIDER:

MANDAG - FREDAG   9.00 - 20.00
LØRDAG    9.00 - 17.00
SØNDAG  10.00 - 17.00

Her kan du købe og bruge 
Hjørring gavekortet...

500 gratis P-pladser
lige under varehuset
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Lakseportioner

500 gr.

25,-

Ribena saft
Flere varianter.
3 x 1 ltr.

Stort udvalg af dagligvarer til discountpriser!
X-tra
pommes frites
Dybfrost
1000 g
kg pris 11,75

1175
Starogardzka
Vodka
70 cl
ltr-pris 107,14

7500

7-morgen
havregryn
1000 g
kg-pris 8,95

895
X-tra Mariekiks
600 g
kg-pris 12,08

725

X-tra
toiletpapir
800 g, 
8 ruller
kg-pris
16,56

1325
X-tra minifl utes
Dybfrost
750 g
kg-pris 13,27

995

X-tra Kildevand
50 cl, 
ltr-pris 4,50

225
X-tra universal 
rengøring
1250 ml
ltr-pris 7,96

995

1/2 kg.

3495
Culottestege irske

Skærekager
Chokolade – Drømme 
– Banan
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Mandag - fredag 09.00 - 17.30

Lørdag 08.00 - 13.00

Tirsdag  lukket

4. juli - 7. august
Mandag - fredag 09.00 - 18.00
Lørdag 08.00 - 15.00
Søndag 10.00 - 15.00

Åbningstider

 w

ww.slagterdyrby.d

k

ved du at slagter dyrby
• Har som mål at have glade og tilfredse  kunder
• kun sælger dansk okse- og svinekød

Harald Fischersvej 19 · 9480 Løkken · Tlf. 98 99 10 37

Vidste du at
Slagter Dyrby

-  Har som mål at have glade og tilfredse kunder
- Kun sælger dansk okse- og svinekød
- Forhandler Danmarks flotteste oksekød
-  Kun sælger friskhakket kød – vi hakker det 

mens du venter
-  Laver alle varer selv i vort moderne pølsemageri
-  Har en fantastisk rørt fiskefars, som sælges frisk-

lavet hver mandag
- Har gode vin fra Erik Sørensen Vin
-  Har fået flere medaljer ved nationale fagkonkur-

rencer
- Laver friske røgede kyllinger
- Nemt klarer maden til din fest
-  Har et varieret udbud af frokostretter hver dag
-  Laver hj. lavede færdigretter, lige til at varme 

eller bage 
-  Har et smilende personale, der gerne vil være 

dig behjælpelig med maden og bidrage til at gøre 
din dag lidt nemmere

-  Har færdige saucer til næsten enhver ret, skal 
blot varmes

-  Laver lækkert pølsebord med hj. lavede specia-
liteter, lige til at sætte på bordet

-  Har ugepakker i flere varianter, pakket og klar 
til fryseren

-   Har den fineste, cremede balsamico fra Toscana
- Wir sprechen deutsch
-  Har sin egen velsmagende kaffe, samt flere for-

skellige slags te
Se vores hjemmeside og webshop: 

www.slagterdyrby.dk

The new breakwater in Løkken
The breakwater, which was originally constructed in around 
1930, and the surrounding area at the coast in Løkken are cur-
rently being renovated. The first was completed in June 2015. 
Locals and tourists alike can already enjoy a unique and innova-
tive breakwater and pier in Løkken. 
The renovated breakwater is primarily designed to continue to 
act as the base for Løkken’s traditional coastal fishing, where the 
fishing vessels are pulled up and can lay to at the breakwater. 
However, thought has also been given to the fact that since the 
end of the 19th century Løkken has developed into one of the 
country’s most popular tourist destinations. Recreational aspects 
have therefore been incorporated into the project. Tourists and 
visitors are now able to get close to the water at the large “sun-
shine area” at the end of the 200-metre-long breakwater, which 
boasts seating and upgraded conditions for anglers.
The municipal authority is planning to carry out stage 2 in 2016 
and 2017. This stage aims to enhance and make the facilities 
on the shore more attractive between the breakwater and Sdr. 
Strandvej.

Die neue Mole in Løkken
Die Mole in Løkken, die ca. im Jahre 1930 erbaut wurde, und 
die Umgebung um die Mole herum befinden sich in diesem Jahr 
unter Renovierungsarbeiten. Die erste wurde im Juni 2015 abge-
schlossen. Sowohl die Einwohner, als auch die Touristen können 
sich bereits jetzt über eine ganz einzigartige, spannende und neu 
entworfene Mole in Løkken freuen.
Die renovierte Mole soll zuallererst als Ausgangspunkt für die tra-
ditionsreiche Küstenfischerei in Løkken dienen, bei denen die Ku-
tter raufgezogen werden und an der Mole liegen können. Die Mole 
wurde aber auch unter dem Gedanken renoviert, dass sich Løk-
ken seit Ende des 18. Jahrhunderts zu einem der meist bekann-
testen Touristenorte des Landes entwickelt hat. Von daher sind 
die, der Erholung förderlichen Aspekte, mit in die Renovierung 
ein bedacht. Die Touristen und die Besucher haben gute Möglich-
keiten, sich dicht am Meer auf dem großen `Sonnenschein-Platz´ 
- ganz vorne auf der 200 m langen Mole, mit Sitzplätzen und 
verbesserten Gegebenheiten für Hobbyangler, aufzuhalten.
Geplant ist, dass die Kommune im Jahre 2016 und 2017 die 2. 
Etappe der Renovierung durchführt, die darauf zielt, die Einrich-
tungen an Land zwischen der Mole und dem Sdr. Strandvej zu 
verbessern und zu verschönern.
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Den nye Løkken Mole
Løkken Mole, som blev bygget omkring 1930 og området 
omkring molen er i disse år under renovering. Første etape 
blev afsluttet i juni 2015. Både lokale og turister kan 
allerede nu glæde sig over en helt unik og spændende ny-
tænkt mole i Løkken. 
Den renoverede mole skal fortsat primært fungere som 
udgangspunkt for 
Løkkens traditionsrige kystfiskeri, hvor kutterne trækkes 
op og kan lægge til ved molen. Men den er også blevet 
renoveret med tanke på, at Løkken siden slutningen af 

1800-tallet har udviklet sig til en af landets mest kendte 
turistdestinationer. Derfor er de rekreative aspekter også 
tænkt ind i renoveringen. Turister og besøgende har gode 
muligheder for at være tæt på havet på den store ”solskin-
splads” yderst på den 200 m lange mole med siddepladser 
og forbedrede forhold for lystfiskere.
Det er planen, at kommunen i 2016 og 2017 gennemfører 
etape 2, der sigter mod at forbedre og forskønne facilite-
terne på land mellem molen og Sdr. Strandvej.



TELEFON 98 99 21 88

LINDBERG

JACKS

Street One

 V/Børge Larsen · Nørregade 20
 Tlf. 98 99 10 40

FORHANDLER AF
TRIP TRAP BADEHUSE

Løkken
DREJ VEST PÅ- DET ER LØKKEN!

• Fodbehandling

• Ansigtsbehandling

• Bryn & vipper

• Hårfjerning med voks

Fod- og Hudklinikken
Kosmetolog og fodplejer Birthe Dam • Industrivej 21 • 9480 Løkken

www.fodklinikken-loekken.dk • 98 99 90 88 • 21 80 90 88



Nørregade 21 - 9480 Løkken - Tlf. 28 96 92 98 - www.husetbanasik.dk

Vi kan tilbyde:
• Blomster Butikken “Byens Blomster”
• Bagerafdeling med hyggelig kaffebar
• Kiosk med tips og lotto / Postshop
• 200 m2 nedkølet grøntafdeling
• Stor slagter og delikatesseafdeling

• Mad ud af huset
• Stort vinudvalg med over
 500 forskellige vin specialiteter 
• Økologi og mange lokale varer
• OK benzintank og bilvaskehal

Velkommen i Nordjyllands største SuperBrugsen
Området største dagligvare udvalg - til fair priser

 Følg os på facebook
www.Superbrugsenloekken.dk

ÅBNINGSTIDER:

MANDAG - FREDAG   9.00 - 20.00
LØRDAG    9.00 - 17.00
SØNDAG  10.00 - 17.00

Her kan du købe og bruge 
Hjørring gavekortet...

500 gratis P-pladser
lige under varehuset

Stort udvalg af dagligvarer til discountpriser!
X-tra
pommes frites
Dybfrost
1000 g
kg pris 11,75

1175
Starogardzka
Vodka
70 cl
ltr-pris 107,14

75

7-morgen
havregryn
1000 g
kg-pris 8,95

895
X-tra Mariekiks
600 g
kg-pris 12,08

725
X-tra minifl utes
Dybfrost
750 g
kg-pris 13,27

995

X-tra Kildevand
50 cl, 
ltr-pris 4,50

2

FRISK FRUGT OG GRØNT HVER DAG
Grønthandel

MARTENS
v/ Jette Jensen

Nørregade 22 . 9480 Løkken . 98 99 40 26

Følg os på
Facebook

MODE
MED KANT 

- til den
modebevidste



ÅBNINGSTIDER

Tirsdag-Fredag 09:00-17:00

Lørdag 09:00-13:00

UGE 27-33
Mandag-fredag 09:00-17:00

Lørdag 09:00-14:00

Godt håndværk - 
og masser af kærlighed. 
Gennem 125 år.

Ingstrup Mejeri A/S
Hovedgaden 48, Ingstrup

DK-9480 Løkken

Tlf. 98 88 30 13

www.ingtrup-mejeri.dk

SPECIALITETER:
Ingstrup Guld, Nøglehulsmærket Ingbo, 

Vrejlev Klosterost, Løkken Bunkerost, Gl. 

dags kærnet smør, Hvidløgsflødeost  -  og 

meget, meget mere...

Forny facaden...
- og bevar husets stil
med vore produkter i
TRÆ-LOOK

Det rigtige valg... Beslutningen, der skal
holde i mange år.

Egevej 47, DK-9480 Løkken • Tlf. 9815 8080
www.designiplast.dk • Mail: designiplast@mail.dk

Kompositmaterialet
er ekstremt godt isolerende,
utrolig stærkt og giver os derfor 
mulighed for at bibeholde et flot 
slankt design for de kræsne.

Minimal vedligeholdelse, lang levetid,
energibesparende, høj sikkerhed og ikke mindst 
design, som er tilpasset det nordiske marked.

Kig ind og få en snak...

   Udstilling og

produktion i

LØKKEN

Når kvalitet 

og service er lige så

vigtig, som prisen.

Hos MS Bilpleje er vi specialister i kosmetisk vedligeholdelse af din bil 

både indvendigt og udvendigt. 

Ønsker du kvalitet og brug af kun de absolut bedste produkter, 

så er det os du skal vælge

Ingen bil 
er for lille og 

da slet ikke 
for stor

Vi 
stiller 

lånebil
til rådighed

Se mere på vores hjemmeside msbilpleje.dk eller facebook/msbilpleje

Find os kun 10 km. fra hirtshals

husk
at bestille 

i god tid



KALI 
GLAS OG BRUGSKUNST 
er en gårdbutik lidt uden for Børglum 
(200 m øst for Børglum Kloster) 

FORHANDLER AF PRODUKTER FRA:

Brugskunst fra House Doctor 
 Unikt, personligt og ikke alt for formelt 
 En vitaminindsprøjtning til boligen. 

Velvære og Livsstilsprodukter fra MERAKI 
 100% økologisk. Skabt med kærlighed for 
 naturens skatkammer. 

Specialteter fra Nicolas Vahe’. 
 Ingredienser der er kombineret på en måde, 
 som giver smagsoplevelser du ikke finder 
 andre steder.

DERUDOVER FREMSTILLER JEG GLASKUNST 
PÅ EGET VÆRKSTED, I AFSTEMTE FARVER

Jeg tilbyder
aftenkurser i

glaskunst – se:

www.kaliglas.dk

Christiansdahlsvej 8,
Børglum, 9760 Vrå

Onsdag-fredag kl. 11.00-17.00

Lørdag-søndag kl. 11.00-16.00

Amicone
rødvin

Ta’ 3 stk.

200,-

Før 272,-

Før 401,75

Årets julevinÅrets julevin

KALI Glas & Brugskunst

Christiansdahlsvej 8,
Børglum, 9760 Vrå

Jeg tilbyder 
glaskursus 

for børn 
og voksne

Unikke fade, 

huse, sjove 

dyr og højtids-

 relaterede 

glaskunst

■  Alarm/Notruf/Emergency ...........................................................................................  112
■  Politi/Polizei/Police .......................................................................................................  114

■  SKADESTUER / UNFALLSTATIONEN / EMERGENCY 
Kommer du til skade - ring først til egen læge eller lægevagten.  
De kan behandle mange mindre skader eller henvise dig til skadestuen, hvis der er 
behov for det. Er du på besøg i regionen som turist kan du henvende dig til nærme-
ste praktiserende læge. Du finder adresser og telefonnumre på www.sundhed.dk eller 
i telefonbogen under ”Læger” 

Sind Sie verletzt, rufen Sie bitte Ihren eigenen Arzt oder den Notarzt an. 
Diese können viele Verletzungen behandeln und bei Bedarf an die Unfallstation 
überweisen.Sind Sie hier auf Besuch oder Urlauber, dann wenden Sie sich and den 
örtlichen Arzt.Die Adressen und Telefonnummer finden Sie durch: www.sundhed.dk

Are you injured, please call on your own physician or emergency doctor. 
They can treat many injuries and refer to a casual department.   
Are yoy visiting the region, you may contact the local physician. 
You’ll find the addresses and telephone numbers on: www.sundhed.dk 

■ LOKALE LÆGER / ÖHRTLICHE ÄRTZE / LOCAL DOCTORS 
Lægerne i Vrensted, Stationsvej 1, Vrensted, 9480 Løkken ................ +45 98 88 91 88
Lægen skal først kontaktes telefonisk. Telefonische Anmeldung erforderlich. 
Appointment (per phone) necessary

■ LÆGEVAGT / NOTARTZ / CALL 
Lægevagten Nordjylland, Hjørring Sygehus, Bispensgade 37,
9800 Hjørring..................................................................................................+45 70 15 03 00
Alle hverdage kl. 16-08 og hele døgnet i weekend og på helligdage. 
Alle Werktage von 16.00 - 08.00 Uhr und an Wochenenden 24 Stunden.
All workdays from 16.00 - 08.00 and weekends / holidays 24 hours.
www.laegevagten.dk

■ APOTEK / APOTHEKE / PHARMACY 
Vrå Apotek, Jernbanegade 6, 9760 Vrå ....................................................+45 98 98 10 61
Løkken Apotek, Jyllandsvej 13, 9480 Løkken ..........................................+45 98 99 10 23

■  HÅNDKØBSUDSALG / FREI VERKÄUFLICHE ARZENIMITTEL 
OVER THE COUNTER DRUGS 

Dagli’Brugsen, Løkkensvej 669, Hundelev, 9480 Løkken .....................+45 98 99 90 01
Min Købmand, Bådstedhedevej 8, Vrensted, 9480 Løkken ................ +45 98 88 90 09
Købmandsgården Vittrup, Løkkensvej 821, Vittrup, 9480 Løkken ........+45 98 99 60 11
Spar, Strandvejen 82, Lønstrup, 9800 Hjørring .....................................+45 98 96 00 29
 
■  TANDLÆGEVAGT / ZAHNÄRZTLICHER / DENTIST
Tandlægevagten  ............................................................................................+45 70 20 02 55
Tandlægevagten kl. 9-10 på lørdage, søndage og helligdage.
Wochenenden von 09.00 - 10.00 Uhr. Weekends / holidays from 09.00 - 10.00

■  LOKAL TANDLÆGE / ÖRTLICHE ZAHNARZT / LOCAL DENTIST
Tandlægeklinikken Løkken, Vendelbogade 32, 9480 Løkken  .............+45 98 99 14 50

■  DYRLÆGE / TIERARZT / VETERINARIAN
Løkken Dyreklinik, Egevej 47 B, 9480 Løkken .........................................+45 98 99 12 05
Saltum Dyreklinik, Bundgaardsvej 7, 9493 Saltum .................................+45 98 88 10 20

■ AUTOHJÆLP / AUTOHILFE / AUTO-SERVICE
Falck ...................................................................................................................+45 70 10 20 30
Dansk Autohjælp .............................................................................................+45 70 10 80 90

■ LØKKEN TURISTBUREAU
Jyllandsgade 15, 9480 Løkken ....................................................................+45 98 99 10 09 
Åbningstider - se www.loekken.dk

■ VRÅ TURISTINFORMATION
Vrå Bibliotek, Sdr. Vråvej 1, 9760 Vrå ........................................................+45 72 33 48 84 
www.visithjoerring.dk / vraa-turistinfo@hjoerring.dk
Åbningstider: 2.1-30.12: Mandag & torsdag: 13-17.30, fredag: 10-15, Lukket alle 
helligdage samt 24.12 og 31.12

■ HJÆLP TIL DYR / HILFE FÜR TIERE/ HELP FOR ANIMALS.............1812

NYTTIGE NUMRE
WICHTIGE TELEFONNUMMERN / IMPORTANT PHONENUMBERS



 Kongestien 3 b - Løkken
Tlf.  98 99 44 11

www.vestkystmægleren.dk

SOLGT SOLGT
    Laksen 47 - Løkken

 HØJSÆSON FOR LAVPRIS - GØR EN GOD HANDEL



• • • Besøg os på bredvig.dk • • •  

Aalborgvej 11
9492 Blokhus
Tlf. 98 24 82 88
blokhus@bredvig.dkblokhus@bredvig.dk

Søndergade 27
9480 Løkken
Tlf. 98 99 15 00
infoinfoinf @bredvig.dk@bredvig.dk

MDSE

Køb - Salg - Vurdering Siden 1964
Åbningstider:  Mandag-fredag 10.00-16.30 • Lørdag efter aftale • Søn- og helligdage 13.00-16.00

Vestkysten - når du søger det bedste...Ejendomsmæglerfirma MDSE
Køb - Salg - Vurdering
Siden 1964

Jesper Jytte Ina Fritz

VI HAR OMRÅDETS MEST TILFREDSE KUNDER

- SKAL VI OGSÅ SÆLGE DIN EJENDOM ?

9,6 ud af 10 stjerner fra vores sælgere  i boligsidens kundetilfredshedsanalyse*
*Kilde: Boligsiden, 27.01.2016, find mægler, Bredvig Løkken, 9480 Løkken

BESTIL EN GRATIS

SALGSVURDERING I DAG

Tlf. 98 99 15 00

SOLGT ELLER GRATIS &

BILLIGST PÅ SALÆRET

BESØG VORES NYE
HJEMMESIDE PÅ

BREDVIG.DK
VI PRÆSENTERER DIN

BOLIG BEDST!!
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Accomodation
People used to come to Løkken to stay at a hotel or guesthouse. And the town still has many of these. Treat yourself to a relaxing 
holiday, where you can sit down at the breakfast table and have your food served, while your bed is being made. 
All the hotels are close to the town and to the beach. The hotels offer single night stays, weekend stays, mini holidays and weekly 
stays. You can also enjoy the charming atmosphere of a guesthouse in Løkken or Børglum. You can also chose one of our camping 
sites in or just outside Løkken. 

Gut wohnen
Früher kamen die Gäste nach Løkken um in einem Badehotel oder einer privaten Pension zu wohnen. Auch heute noch hat die Stadt 
ein großes Angebot an verschiedenen Übernachtungsmöglichkeiten. Verwöhnen Sie sich mit einem entspannenden Urlaub, wo Sie 
sich am Morgen an den Frühstückstisch setzen, während andere Ihre Betten machen. Sie können ganz flexibel buchen, für ein paar 
Tage, mehrere Wochen oder nur ein Wochenende. Die Nähe der Stadt zum Meer macht die einzigartige Atmosphäre Løkkens aus. 
Genießen Sie auch einen Urlaub in einer Pension in Løkken oder in Børglum. Oder auf einem unsere Campingplätze in oder außerhalb 
von Løkken.

Overnatning
- i og omkring Løkken
Kom til Løkken og forkæl dig selv med en afslappende fe-
rie på hotel; sæt dig blot til morgenbordet og nyd at maden 
bliver serveret, mens din seng bliver redt. Nærhed til by og 
strand er fælles for hotellerne i Løkken. Du kan få enkelte 

overnatninger, weekend-ophold, miniferie og uge-ophold. 
Nyd også den charmerende atmosfære på et pensionat i 
Børglum eller vælg et ophold på camping i eller udenfor 
Løkken. Se loekken.dk

w w w. c a f e h a v e n . d k

Eksklusiv overnatning • Vråvej 423 Børglum • 9760 Vrå • Tlf. +45 22240751 

Eksklusiv overnatning • Vråvej 423 Børglum • 9760 Vrå • Tlf. +45 2224 0751 • 1 km fra Børglum Kloster

 Bed & Breakfast

Bed & 
Breakfast



ANNONCE

• Åben hele året
•  500 meter til Danmarks 

bedste badestrand
• 300 meter til Løkken Centrum
•  Lige op ad cykelrute 1

(Vestkystruten)
• 34 hytter i kategori 3, 4A og 5A

•  Velegnet til lejrskoler og
grupper (Ring og få et tilbud)

• Gratis internet
•  Købmand med friskbagt 

brød hver dag
• Bistro

v/Lis og Karl Kristian Nørgaard

Søndergade 69 / DK-9480 Løkken
Tlf. +45 9899 1767

E-mail: info@loekkenbycamping.dk

www.loekkenbycamping.dk

Løkken By Camping
ANNONCE

Løkken er en af  Danmarks 
bedste badebyer. Med sin belig-
gehed på Nordjyllands vestkyst 
direkte ned til en af  Danmarks 
bedste badestrande, forvand-
ler den lille landsby sig om 
sommeren til et kæmpe fe-
rieområde. Er vejret ikke
til strandture, sikrer byens  helt
særlige atmos fære alligevel en 
unik oplevelse. Der er en ræk-
ke spændende butikker, her-
iblandt arbejdende værksteder 
og et kæmpe udvalg af  spise-
steder. For de aktive er der gode 
muligheder for cykel- og gåture 
i det afvekslende landskab.  Li-
gesom der er et væld af  mulig-
heder for de mere kulturelt in-
teresserede. 



48 TURISTGUIDE LØKKEN ~ 2016 ANNONCE

Grønhøj Strand
Camping
MELLEM LØKKEN OG BLOKHUS - TÆT PÅ STRANDEN
Afslappende ferie i naturskønne omgivelser tæt på sand
og strand. Vi har dejlige servicebygninger og store fami-
liebaderum. Vi har desuden gratis trådløst internet på hele 
pladsen og gratis ponyridning.

SMUK NATUR Pladsen ligger 700 m fra en af Europas fi-
neste bade - strande. Omkring pladsen er der et smukt 
natur - område med skov og strand. Fra Kettrup Bjerge er 
der udsigt over havet og hele det naturskønne Grønhøj.

STORE PLADSER Alle pladser er fra 100 m2 til 150 m2 og 
med 13 ampere strøm. Vand og afløb er på nogle pladser.

HYTTER MED BAD OG TOILET Hyggelige hytter til 2, 4 el-
ler 5 personer. Luksushytter med bad og toilet. Alle hytter 
indeholder TV, dyner, køkken med køleskab, kogemulighe-
der og terasse.

INDKØB Pladsen har en kiosk med frisk morgenbrød, avi-
ser samt dagligvarer. 1000 m fra pladsen er der et super-
marked med gode indkøbsmuligheder.
Turistbyerne Løkken og Blokhus har et væld af butikker for 
de købelystne.

Über den Platz
WUNDERSHÖNE NATUR Der Platz liegt 700 Meter von einem Europas besten Badestränden. Um den Platz herum ist ein wunder - 
schönes Naturgebiet mit Wäldern und Strand. Von Kettrup Bjerge ist eine fabelhafte Sicht über das Meer und das ganze naturschöne 
Grønhøj.
GROSSE PLÄTZE Alle Plätze sind aus 100 M2 bis 150 M2 gross und mit 13 Amp Strom gesichert. Es gibt auch Plätze mit Wasseran-
schluss und Abfluss.
HÜTTEN MIT DUSCHE UND TOILETTE Gemütliche Hütten für 2, 4 oder 5 Personen. Luxushütten mit Bad und Toilette. Alle Hütten mit 
Fernsehen, Kuche mit Kühlschrank, Kochmöglichkeiten und Teresse.
EINKAUFSMÖGLICHKEITEN Der Platz hat ein Kiosk mit frisches Geback, Zeitungen und was man sonnst noch braucht. 1000 Meter 
vom Platz gibts ein Supermarkt mit guten Einkaufsmöglichkeiten. Die Turiststädte Løkken und Blokhus haben eine Menge Shops für 
alle Wünsche.

About the site
BEAUTIFUL COUNTRYSIDE The site is 700 m from one of Europe’s finest beaches. The site is surrounded by beautiful natural sur-
roundings with forests and beaches. From Kettrup Hills there’s a view over the sea and the wonderful Grønhøj.
LARGE CAMPING SPOTS All the camping spots are from 100 m2 - 150 m2 and electricity of 13 amp. Some spots have water and drain.
CABINS WITH SHOWER AND TOILET Cozy cabins with a porch and room for 2, 4 or 5 persons. Luxury cabins with bath, toilet. All 
cabins have TV, Linens, kitchen with fridge and cooking facilities.
SHOPPING The site has a kiosk with fresh morning bread, newspapers and groceries. 1000 m from the site there is a supermarket. 
The tourist towns of Løkken and Blokhus also have a wealth of shops.



ANNONCE  TURISTGUIDE LØKKEN ~ 2016  49

Kettrupvej 125 / 9480 Løkken
 Tlf.(+45) 9888 4433 / Fax. (+45) 9888 3644

e-mail: info@gronhoj-strand-camping.dk

www.gronhøj-strand-camping.dk
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Stay in a holiday home
Do you wish a long stay in Løkken ? Then a holiday home is the perfect choice for you. You can relax between your outings and trips to 
the beach. Here is space for ballgames and fun. If the weather acts up, you have lots of space for cosy indoor activities. Even outside 
the main season, a holiday home gives you a nice break from the stress of everyday life. 
Many of our holiday homes are in Løkken city or the villages nearby. You can chose between modern well-equipped holiday homes 
and older homes with a rustic interior design. You can always a home that will fit you and your family perfectly. Our agencies are there 
to help you year round, by phone, in person or online. 

Im Ferienhaus wohnen
Wenn Sie längere Zeit in Løkken und Umgebung bleiben möchten, dann ist ein Ferienhaus die richtige Wahl. Hier können Sie sich nach 
den Ausflügen zum Strand oder dem Besuch eines unserer vielen Attraktionen ungestört ausruhen. Ein Ferienhaus bietet das ganze 
Jahr hindurch den perfekten Rahmen für einen entspannenden und gemütlichen Urlaub. Viele Ferienhäuser liegen in der Stadt, andere 
mitten in der Natur um Løkken. Die Auswahl von Ferienhäusern reicht von modernen Luxushäusern bis zu älteren Ferienhäusern mit 
rustikaler und persönlicher Einrichtung. Unsere Vermietungsbüros helfen Ihnen gerne das richtige Ferienhaus für die ganze Familie 
zu finden.

Ophold i feriehus
Vil du opholde dig i længere tid i Løkken og omegn, er et 
feriehus det naturlige valg. Her kan du ugeneret slappe af 
mellem udflugterne og turene til stranden. Her er plads til 
boldspil og leg – og hvis vejret skulle drille, er der god 
plads til indendørs aktiviteter. Også udenfor sæsonen kan 
et feriehus være en hyggelig ramme om en pause fra hver-
dagens stress og jag. Mange af husene ligger i bymiljøet, 

andre midt i naturen. Udvalget af feriehuse spænder fra 
moderne feriehuse til ældre huse med en rustik og person-
lig indretning. Vi hjælper dig med at finde ét, der passer 
til netop dig og din familie. Vores udlejningsbureauer står 
parat til at hjælpe dig året rundt; personligt, telefonisk og 
online.  



www.visittoppen.dk

Løkken Turistbureau 
Jyllandsgade 15, DK-9480 Løkken
Tlf. +45 98 99 10 09
E-mail: feriehus@loekken.dk
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Skønne feriehuse
og dejlige lejligheder
LØKKEN TURISTBUREAU TILBYDER:
-  dejlige feriehuse og lejligheder i alle prislag og for enhver 

smag
- mulighed for at holde miniferie forår, efterår og vinter
- mange rabatmuligheder Stort lokalkendskab
Vores kontor ligger lige i nærheden af de feriehuse, som-
merhuse og lejligheder vi udlejer. Som Turistbureau har vi 
det bedste lokalkendskab. Det giver tilfredse feriegæster 
og er en væsentlig grund til, at vore lejere vender tilbage 
år efter år. Overskud på udlejning går direkte til at fremme 
turismen lokalt og til at øge kendskabet til egnen.

 BUCHEN SIE IHRE NÄCHSTEN FERIEN BEI UNS
Løkken Turistbureau bietet
-  schöne Ferienhäuser und Ferienwohnung in jeder Preislage
- Kurzurlaub im Frühjahr, Herbst und Winter
- attraktive Rabatte
Ferienhausvermietung und Touristinformation im gleichen 
Haus. Unser Büro liegt in der Nähe der Ferienhäuser und Ferien-
wohnung, die wir vermieten. Wir verfügen über die beste Ort-
skenntnis und einen sehr guten Service, ein Grund warum viele 
zufriedene Gäste uns Jahr für Jahr wieder besuchen.

Møstingsvej 3. DK-9480 Løkken

Tlf. +45 98 99 10 09

E-mail: turistbureau@loekken.dk

www.feriehus-loekken.dk

Bestil vores flotte
katalog online!

Bestellen Sie unseren schönen
Ferienhauskatalog online!//
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Løkken Turistbureau
Jyllandsgade 15 / DK-9480 Løkken

Tlf. +45 9899 1009
e-mail: feriehus@loekken.dk

www.visittoppen.dk

Møstingsvej 3. DK-9480 Løkken

Tlf. +45 98 99 10 09

E-mail: turistbureau@loekken.dk

www.feriehus-loekken.dk



Vester Kringel v/Inger & Hugo Ottesen
Kettrupvej 80, Grønhøj , 9480 Løkken

Tlf.: 21 67 00 75
famottesen@hotmail.com

Vester Kringel ligger i et naturskønt område, 7 km. 
syd for Løkken ved Grønhøj strand og 8 km fra Fårup 
Sommerland. Gode legemuligheder for børn. Tre 
små ponyer og kaniner. Der er gode køkkenfaciliteter, 
samt mulighed for at lave grill og bålmad. Velegnet til 
lejrskole.

Vester Kringel is situated in a very beautiful area 7 
km. south of Løkken, close to Grønhøj beach and 8 
km. from Fårup Sommerland. There are good playing 
facilities for children. Also good kitchen facilities and 
possibilities to cook on BBQ and bonfire.
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Vestkystværelser v/Hanne & Ib Sørensen
Harald Fischers Vej 20, 9480 Løkken

Tlf.: 51 23 31 21
hanneibs@gmail.com

Lyse og luftige værelser på 1. sal. Et værelse med eget 
bad og svalegang, øvrige værelser deler bad. Fælles 
køkken med alle faciliteter. Terrasse med grill. Specielt 
egnet til par, dog med mulighed for opredning. Ikke 
ryger værelser
Se mere på www.vestkystværelser.dk

Bright and spacious rooms on the first floor. One room 
with private bathroom, other rooms share bathrooms. 
Shared, but fully equipped kitchen. Terrace with BBQ. 
Ideal for couples, however with the possibility for an 
extra bed in the room.
For further information: www.vestkystværelser.dk
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Villa Vendel
Harald Fischers Vej 12, 9480 Løkken

Tlf.: 98 99 14 56
villavendel@villavendel.dk

Overnatning i Villa Vendel charmerende gamle 
Købmandsgård er indbegrebet af fred og ro i hyggelige 
omgivelser. Villa Vendel er familieejet og drevet. Det 
er altid muligt at få gode ideer til aktiviteter og sevær-
digheder eller få fortalt ”en god historie” Se mere på 
www.villavendel.dk. Vi glæder os til at se jer.

Staying in Villa Vendel charming old Merchant’s 
house is the epitome of peace and tranquility in 
pleasant surroundings. Villa Vendel is family owned 
and operated. It is always possible to get good ideas 
for activities and attractions or hear ”a good story” For 
further information: www.villavendel.dk.
We look forward to seeing you.

 

 

 

2 

F 

E 

1 

 
 

X

500-950

X

150-175

Nr. Lyngby v/Ole Toft Jensen
Lyngbyvej 327, Nr. Lyngby , 9480 Løkken

Tlf.: 20 48 61 82

Lejlighed på 50 m2 til 4 personer beliggende på første 
sal. Med egen terrasse, mindre køkken, tv og bad/
toilet. Åben hele året. Indhegning til hest. 
Har også sommerhus til udlejning.
Priserne er pr. dag, ring for ugepris.

50 m2 apartment on the first floor. Features own 
terrace, small kitchen, TV and bath/lavatory. Open all 
year round. Good hunting area.
Also have beachhouse for rent.
Prices are per day - call for prices per week.
Der Besitzer spricht Deutsch
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Villa Strandly v/Charlotte Rehder
Anton Bast Vej 8, 9480 Løkken

Tlf.: 22 99 48 48
post@villa-strandly.dk

Hyggeligt gammelt pensionat beliggende i rolige 
omgivelser for foden af vandtårnet. Vi ligger meget 
tæt på by og strand og har perfekt beliggenhed. Vi har 
både værelser og lejligheder og serverer byens bedste 
morgenmad. Kig forbi eller giv os et ring.
Se mere på www.villa-strandly.dk

Cosy Bed & Breakfast in calm surroundings, just 
below the dunes and close to the water tower. We are 
perfectly situated very close to both the city centre 
and the beach. We have rooms and apartments and 
we serve the best breakfast in town. Please come in or 
give us a call.
For further information: www.villa-strandly.dk

 

 

 

2 

F 

E 

1 

 
 

400-600

550-650

750-850

100

Anne Dorte & Torsten Ussing
Vendelbogade 27, 9480 Løkken

Tlf.: 98 99 19 58 / 61 70 52 06 / 22 52 17 15
torstenussing@tdcadsl.dk

Førstesals lejlighed med egen indgang midt i Løkken 
by. Stor stue med sydvendt altan. To soveværelser med 
5 sengepladser. Fuldt udstyret køkken, toilet/bad og va-
skemaskine. Lejes helst ud som lejlighed på ugebasis, 
kan lejes som to værelser med fælles faciliteter. Åben 
hele året. Adgang til dejlig stor offentlig legeplads/
grønt område. Info: www.vestkystlejlighed.dk

First floor apartment in the center of Løkken - with 
own entrance. Living room with south-facing balcony. 
Fully equipped kitchen, bath/toilet, two bedrooms 
(max 5 people). Apartment, but also available as two 
separate rooms with shared facilities. Suitable for use 
throughout the year.

 

 

 

2 

F 

E 

1 

 
 

X

450-500

700

X
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pris for dobbeltværelse

pris for familie-rum

pris for ekstra opredning
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Løkken Badehotel
Torvet 8, 9480 Løkken, tlf.: +45 98 99 14 11

hotel@loekken-badehotel.dk
www.loekken-badehotel.dk

Løkken Badehotel har 29 ferielejligheder kun få hund-
rede meter fra havet. Lejlighederne er på 34 til 88 kvm. 
Der er mellem 4 eller 6 sovepladser i hver lejlighed. 
Alle lejlighederne har eget toilet/bad og køkken. 
Ingen røg og ingen husdyr. Gode parkeringsforhold. 
Døgnprisen er inkl. slutrengøring og linned til 2 pers. 
El DKK 2,00 pr. kWh. 

Løkken Badehotel is situated only a few hundred 
metres from the sea. The hotel has 29 apartments.  
The sizes of the apartments are varying from 34 to 88 
m2. There are from 4 to 6 beds in each apartment. All 
the apartments of course have their own lavatory/spa 
and cuisine. Good parking conditions. The price per 
night includes cleaning and bed linen for 2 persons. 
Electricity: DKK 2,00 per kwh.
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Caféhaven v/Anette Drivsholm
Vråvej 423, Børglum, 9760 Vrå 

Tlf.: +45 22 24 07 51
info@cafehaven.dk

Caféhaven ligger 1 km. fra Børglum Kloster og 6 
km. fra Løkken. Alle værelser/små lejligheder er nye. 
Caféhaven har en stor have, så elsker du ro, rum og 
idyl så besøg os. Morgenmad med hjemmebag kan 
købes.
Se mere på www.cafehaven.dk

Caféhaven is located 1 km. from Børglum convent and 
6 km from Løkken. All rooms/small apartments are 
new. Caféhaven is a farm with an incredible nice and 
beautiful garden, so if you love peace and space come 
visit us. Breakfast with freshly baked bread is offered. 
For further information: www.cafehaven.dk
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Eksklusiv overnatning • Vråvej 423 Børglum • 9760 Vrå • Tlf. +45 22240751 

Eksklusiv overnatning • Vråvej 423 Børglum • 9760 Vrå • Tlf. +45 2224 0751 • 1 km fra Børglum Kloster

 Bed & Breakfast

Bed & 
Breakfast

500-600

655-1000

1000
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VOERGAARD SLOT 

Voergaard Slot
Voergaard 6, 9330 Dronninglund

ET SKATKAMMER AF OPLEVELSER FOR
HELE FAMILIEN

Aalborg

Løkken

Hirtshals

Skagen

Frederikshavn

Sæby

Voergaard Slot

Flauenskjold

TAG  
MED PÅ 

SKATTEJAGT OG 
GÅ PÅ OPDAGELSE 

i Danmarkshistoriens dramatiske begiven-
heder. Se blodpletten der ikke kan fjernes, 
få historien om den herskesyge slotsfrue 

Ingeborg Skeel der kan få det til at løbe koldt 
ned af ryggen på både store og små. Mød 
Raphaël, Marie Antoinette, Napoleon og 
Stygge Krumpen i en fantastisk verden af 

uvurderlige kunstskatte og kongelige 
antikviteter og få jer et godt gys 

i de uhyyyggelige fange-
kældre.

Åbningstider:

www.voergaardslot.dk



Kunstbygningen i Vrå – udstilling
9.1-28.3
Oplev særudstillingen Samlingen & Lars Bjerre SOLO samt Svend 
Engelund –samlingen. www.kunstbygningenvraa.dk

Lav din egen slikkepind - i Bolcheriet Løkken
17.2, 24.2, 23.3: kl. 10
Få hjælp af de professionelle bolchekogere, prøv selv og forkæl 
familie og venner med en ægte håndlavet slikkepind som du selv 
har designet… eller spis den selv. Pris: 20 kr. pr. slikkepind. 
www.bolcheriet.dk

Vinterferie på Børglum Kloster
13.2- 28.2: kl. 10-17
Børglum Kloster har åbent hele vinterferien. Her kan du også 
være med til at finde årets sidste snebold og bytte den til lidt 
lækkert i Caféen. Du kan også se rekvisitter og udstilling fra ”Lud-
vig og Julemanden”, legetøjsmuseum og Krummes Hule. Eller se 
hvor H.C. Andersen sov, da han besøgte Børglum Kloster. 
www.boerglumkloster.dk

Kunstudstilling ”Lyset” på Børglum Kloster
13.2-28.2: kl. 10-17
Udstilling om “Lyset” i alle dets afskygninger; med akvareller af 
Anna Brix Studsholt og Jørgen Ussing samt lyskrukker af kera-
miker Gitte Jacobsen. www.boerglumkloster.dk

Fastelavn og Valentins dag på Børglum Kloster
14.2: kl. 14
Kom og slå katten af tønden kl. 14 i caféen på Børglum Kloster. 
Krumme fra Hjørring styrer slagets gang. Der vil også være mu-
lighed for ”Bide til bolle”. Søndag d. 14.2 fejres også Valentins-
dag, hvor der vil være en speciel Valentins ret i Caféen. www.
boerglumkloster.dk

Børnebowling
15.2, 22.2, 21.3, 4.7, 11.7, 18.7, 25.7, 1.8, 8.8, 10.10, 17.10, 
26.12 kl. 11:30 
Børnebowling med diskolys på udvalgte mandage kl. 11.30. Alle 
deltagere får et diplom. Pris: kr. 55,- pr. barn excl. skoleje inkl. en 
sej børnedrink og lille chips pose. www.actionhouse.dk

Glaskunst for børn 
15.2, 16.2, 21.3, 22.3, 27.6, 27.6 – 9.8 og 17.10, 18.10: man-
dage og tirsdage kl.12-14.
Medbring dit eget motiv, tegnet på papir, f.eks. et hus eller en 
fugl, og få hjælp til at skære det ud i glas og dekorere det med 
flotte pulverfarver hos Kali Glas- og Brugskunst. Børn fra 7 år. 
Pris: 200 kr. inkl. glas og brænding. Tilmelding: Bente Mariegård, 
tlf. 20573350, senest dagen før. www.kaliglas.dk

Børnegokart
17.2, 24.2, 23.3, 6.7,13.7, 20.7, 27.7, 3.8, 10.8, 12.10, 19.10 
og 28.12 
Børneformel 1- løb i Action House for børn i alderen 8-14 år. Alle 
deltagere får et flot diplom og 1., 2. og 3. pladsen får en medalje 
(i dette tidsrum er det selvfølgelig kun børn på banen). Pris: DKK 
259,- ekskl. hjelmhue á DKK 15,- til dette arrangement.
www.actionhouse.dk

Børnelasergame
18.2, 25.2, 24.3, 7.7, 14.7, 21.7, 28.7, 4.8, 11.8, 13.10, 
20.10, 29.12 kl. 10 
Børnelasergame på udvalgte torsdage i ferieperioderne. Vi starter 
kl. 10.00 og spiller i 30 min. og efterfølgende er der ¼ sodavand 
til børnene. Pris: 100,- pr. barn. Alle deltagere får et flot diplom. 
www.actionhouse.dk

Kundeaften i Blondehuset
2.3: kl. 18-21
Blondehuset inviterer til kundeaften – kom og gå som du vil, få 
gode tilbud på og inspiration til valg af lingeri, badetøj, nattøj og 
strømper. www.blondehuset.dk

Bowlingturnering i Action House
4.3
Kom og vær med til en sjov bowlingturnering! Alle kan være med, 
hvis de stiller med et hold på 4 personer. Så deltager man i kon-
kurrencen om flotte præmier. www.actionhouse.dk

Portrætter af kongelig og kendte på Børglum Kloster
19.3 – 28.3, 2.4-30.4: lø-sø, 1.5-30.8:.ma.-.sø. Alle dage kl. 
10-17 
Portrætudstilling ved Mikael Melby med 40 portrætter af konge-
lige og kendte, endda portrætter udlånt fra kongehuset til udstil-
lingen. Udstillingen er åben hele påsken til og med 28. marts 
– og ellers kan malerierne ses alle weekender i april og i øvrig 
åbningstid frem til 30.8. www.boerglumkloster.dk

Foredrag ved Kulturhus LøkkenStrand
19.3, 29.3 og 13.4
19.3 kl. 19:30: En sang fra de varme lande – et foredrag om 
Ghana ved Lisbeth Hansen; 29.3 kl. 19: Rejsen til Amerika ved 
Ole Sønnichsen og 13.4 kl. 19:30: Afrika-Safari ved Birgitte Frier 
Stewart. 
Sted: Harald Fishersvej 30, 9480 Løkken (Løkken Bibliotek/ Løk-
ken Skole). www.kulturhusloekken.dk

Munkens Musik Galleri
23.3: kl. 19
Jette Torp koncerten: ”Halvvejs”. Pris inkl. lækker Galleri Buffet: 

20
16DET

SKER



medlemmer: kr. 295,-. Gæstetillæg kr. 50,- pr. prs. Billetter købes 
på www.gallerimunken.dk

Pond Cottage Art – kunstudstilling i påsken
20.3-28.3: kl. 11-17. 
Udstilling af malerier og skulpturer af bl.a. Bodil Dam, Poul 
Erland, Dorte Visby, Joan Kristensen, Janne Hieck og Gregory 
Miller. hør billedhugger Bodil Dam fortælle om cire perdue bron-
zestøbning . Pond CottageArt holder åbent hele påsken – derefter 
kun efter aftale. www.bodildam.dk

Påskefest i Løkken
24.3-28.3: Udstillinger og aktiviteter i byen i påskedagene. 
Diskotek New York i Action House har åbent kl. 23:00-05:00. 
www.facebook.com/diskoteknewyork

Åbningsdag i Diskotek New York - Action House
24.3.: kl. 23-05
Diskotek New York i Action House åbner sæsonen 2016 - kl. 
23:00-05:00.
www.actionhouse.dk / www.facebook.com/diskoteknewyork

Livemusik på Café Frandsen
26.3
I forbindelse med påsken er der Livemusik på Café Frandsen, 
som ligger ud til det livlige Torv i Løkken. Koncertprogram på 
www.facebook.com/CafeFrandsen

Den Gode Historie - autentiske oplevelser for børn og voksne
April 2016 – marts 2017
En samling af spændende natur-og kulturture, rundvisninger, 
møder med lokale fortællere og fødevareproducenter,, samt sær-
lige børneaktiviteter fra området Toppen af Danmark – Lysets 
Land. Få folderen ”Den Gode Historie” på turistbureauet.
www.toppenafdanmark.dk

Musik-arrangementer ved Kulturhus LøkkenStrand
7.4 og 29.4: kl. 19:30 
Danse-og musikaften med Kielgasterne d. 7.4 og Rikke Bruhn 
Trio koncert d. 29.4. 
Sted: Harald Fishersvej 30, 9480 Løkken (Løkken Bibliotek/ Løk-
ken Skole). www.kulturhusloekken.dk

International kunst i Kunstbygningen i Vrå 
10.4-5.6
JCE BIENNALEN – International kunst. Hvert andet år repræsen-
terer Kunstbygningen i Vrå Danmark på JCE Biennalen, en inter-
national turnerende biennale for ung samtidskunst. 
www.kunstbygningenvraa.dk

Børglum Kloster – udstillinger og oplevelser
1.5-23.10:.ma.-.sø. Alle dage kl. 10-17 
Mere end 15 forskellige udstillinger og arrangementer i åbnings-
tiden. Åbningstider og program for bl.a. koncerter og Kildemar-
ked på www.boerglumkloster.dk

Munkens Musik Galleri
7.5: kl. 12.45
Forårskoncert med: ”The Muleskinners”. Pris inkl. frokostbuffet: 
medlemmer: kr. 245,-. Gæstetillæg kr. 50,- pr. prs. Billetter købes 
på www.gallerimunken.dk

Børnearrangementer på Family Farm Fun Park
14.5-23.10: Ponyridning - traktorvognskørsel på udvalgte tids-
punkter.
20.6 - 21.8 og uge 42: Fokus på kaninen og Chihuahua-hunde-
show på udvalgte tidspunkter. 
Sted: Family Farm Fun Park, Lyngbyvej 86, Vittrup, 9480 Løkken. 
- Se mere på www.family-farm.dk

Gratis morgenbord på Torvet
14.5: kl. 9-11
Traditionen tro: Gratis morgenbord pinselørdag med kaffe, 
rundstykker og god stemning. 
Arrangør: Løkken Handelsstandsforening. www.loekken.dk

Pinsefest i Løkken
14.5
Pinselørdag kl. 11-18 er der kræmmermarked i Søndergade, og 
børnekræmmermarked i Nørregade, kl. 11-16. Aktiviteter i byen. 
Toget Futte kører i Løkken fra kl. 12-16. Løkken Museum viser 
særudstillingen 2016. www.loekken.dk

Livemusik på Café Frandsen
14.5
I forbindelse med pinsen er der Livemusik på Café Frandsen, som 
ligger ud til det livlige Torv i Løkken. Koncertprogram på
www.facebook.com/CafeFrandsen

Løkken Marathon
15.5
Smukt og unikt løb i Løkken, med den historiske strand i fokus. 
Et løb ikke KUN for løberne, men masser af mulighed for fami-
lie-hygge samtidig. Vælg mellem marathon, ½-marathon eller 
10,55 km. Start: fra Torvet i Løkken.
Tilmelding via www.loekken-marathon.dk

Åben Have i Caféhaven – onsdag og lørdag
1.6-31.8: hver onsdag og lørdag kl. 13-16. 
Den smukke og stemningsfyldte have er åben for besøgende. En-



tré: 40 kr. inkl. kaffe/thé. 
Vråvej 423, Børglum, 9760 Vrå. www.cafehaven.dk

Cykeltur fra Løkken-Børglum - mandag.
6.6-29.8: hver mandag kl. 18:30-ca. 21.00
Vi cykler i det smukke landskab omkring Børglum Kloster fra 
Løkken til Cafehaven, hvor der tilbydes kaffe/thé og kage og den 
smykke haven kan nydes. Ca. 15 km. (tur/retur). Pris: 40 kr. Mø-
dested: Vendelbogade 3, 9480 Løkken. www.cafehaven.dk

Kunstudstilling i Kunstbygningen i Vrå 
12.6-24.7
Særudstillingen ”Landskaber & Bylandskaber” vises i Kunstbyg-
ningen i Vrå. www.kunstbygningenvraa.dk

Solnedgang og musik ved Solhvervssøjlen
21.6: 22.00
En solhvervssøjle, der markerer hvor solen går ned i Vesterhavet 
på årets længste og årets korteste dag. Der vil være en lille tale og 
lidt underholdning. Sted: Ved Vandtårnet. www.loekken.dk

Arrangementer ved Vestevent
23.6-7.8
Vestevent tilbyder dig at komme med på mange spændende ture 
i løbet af sommeren, bl.a. ”Safari-ture” med firhjulstrækker, fri-
dykkerture ved vrag og rev langs kysten eller mountainbike langs 
klinten. Min. 5 deltagere. Priser fra kr. 198,-. www.vestevent.dk

Arrangementer ved North Shore Surf
23.6-7.8
North Shore Surf på Sdr. Strandvej tilbyder bl.a. surfing, sups-
urfing, børnesurfing, morgen work out, krabbesafari, early 
jogging, bodyboard-skole for de små, Skimboard-skole for 
alle, Segway-udlejning og musik på terrassen. Se mere på F:/
northshoresurf, www.northshoresurf.dk eller ring på 20708643. 

Skt. Hans aften på Løkken Strand
23.6: 
Musik og bål på stranden i Løkken. March og musik ved ”Sct. 
Hans Blæserne” og båltale. 
Arrangør: Foreninger i Løkken. www.loekken.dk

Munkens Musik Galleri
23.6: kl. 19
Skt. Hans aften med Schwåmpis Venner. Pris inkl. lækker Galleri 
Buffet: medlemmer: kr. 285,-. Gæstetillæg kr. 50,- pr. prs. Billetter 
købes på www.gallerimunken.dk

Kildemarked på Børglum Kloster 
24.6-26.6: kl. 10-17

Oplev det skønne middelaldermarked og den skønne middelal-
derstemning i og uden for klostergården med boder og arbejden-
de stande, teltby og middelaldergudstjeneste.
www.boerglumkloster.dk

Turist-golf - Løkken Golfklub
27.6-9.8: hver tirsdag kl. 8.45 
Mødetid i klubhuset er 8.45. Turnerings-start kl. 9.00. Ingen til-
melding, bare mød op. 
Turneringsfee: DKK 250,- inkl. Greenfee. Medlemmer: DKK 50,-. 
www.loekken-golfklub.dk

Koncerter og arrangementer på Diskotek New York i Action 
House
27.6-7.8: Diskotek New York har hver år et stort ugeprogram 
samt koncerter om lørdagen. Hold øje med de endelige datoer på 
facebook.com/DiskotekNewyork

Sandkonkurrence på Løkken Strand
29.6-3.8: hver onsdag. 
Byg en figur i sandet og brug strandens byggematerialer. Sand-
dommere bedømmer værkerne fra kl. 16:00 og uddeler præmi-
er. For børn op til 15 år. Sted: På stranden mellem Sdr. og Ndr. 
Strandvej, 9480 Løkken. www.loekken.dk

Bunkertur i Løkken – på dansk
30.6, 7.7, 14.7, 28.7: kl. 18:30 
Vandring til og fortælling om bunkerne ved Løkken og deres be-
tydning. Turleder Poul Wilhelmsen. Pris Kr.20, - inkl. billet til Løk-
ken Museum. Mødested: Løkken Museum, Nørregade 12, 9480 
Løkken. www.loekkenmuseum.dk

Summer by Night og kræmmermarked
30.6 – 4.8: hver torsdag fra kl. 15.
Stort kræmmermarked i Søndergade fra kl. 15. Mange forretnin-
ger og restauranter har specielle tilbud denne aften og holder 
åbent helt frem til kl. 21. Løkken Museum holder ligeledes åbent. 
www.loekken.dk

Livemusik på Café Frandsen
30.6-4.8: fra kl. 21.30
Hver torsdag til Summer by Night, onsdag-fre. uge 27 og man.-
ons. i uge 28-30 er der livemusik på Café Frandsen, som ligger 
ud til det livlige Torv i Løkken. Koncertprogram på
www.facebook.com/CafeFrandsen

Musik i Nørregade
30.6 – 4.8: hver torsdag fra kl. 15.
Livemusik i Nørregade hver torsdag fra kl. 19 i forbindelse med 
kræmmermarked, bl.a. med Jan Eigil. www.loekken.dk



Lav din egen slikkepind
6.7 og 13.7 – 12.8: hver onsdag og fredag kl. 10
Få hjælp af de professionelle bolchekogere, prøv selv og forkæl 
familie og venner med en ægte håndlavet slikkepind som du selv 
har designet… eller spis den selv. Pris: 20 kr. pr. slikkepind. 
www.bolcheriet.dk

Loppemarked på Løkken Klit Camping
1.7, 8.7, 15.7, 22.7, 29.7 og 5.8: kl. 19–21.30
Kom og gør et godt loppefund – her findes både nye og brugte 
sager. Ved købmandsbutikken på pladsen kan alle stille et bord 
op og sælge deres lopper. Løkken Klit Camping, Jørgen Jensens-
vej 2, 9480 Løkken. www.loekkenklit.dk

Motionsbanko i Børglum
3.7 og 31.7: søndage kl. 14-15.30
Tag hele familien med til en aktiv omgang motionsbanko. Pris: 
bankplader 10 DKK pr. stk. Sted: start og slut ved Romdammen, 
Børglum Kirkevej 14 (lige over for kirken i Børglum), 9760 Vrå. 
Arrangør: Børglum Beboerforening. www.romdammen.dk

Guidet rundvisning på Børglum Kloster – historien.
5.7-28.7: hver tirsdag og torsdag kl. 13
Kom med på en guidet rundvisning med Anne Rottbøll, der vil 
berette om klosterets spændende historie. Uden forudbestilling. 
Pris: voksne 110 kr./ børn 7-16 år 65 kr./ 0-6 år gratis.
www.boerglumkloster.dk

By- og klitvandring i Løkken
5.7, 12.7, 19.7, 26.7, 2.8, 9.8: kl. 16 (forbehold for ændringer)
Vandretur gennem byen og over klitterne til havet. Hør nogle af 
historierne om byens tilblivelse og udvikling. Varighed ca. halv-
anden time. Kun på dansk. Pris: 20 kr. pr. voksen - børn gratis. 
Mødested: udenfor Løkken Turistbureau, Jyllandsgade 15.
www.loekken.dk

VIP-besøg i Bolcheriet
4.7, 11.7, 18.7 og 25.7: kl. 8.30-9.45 (mandag)
Kom på unikt besøg bag lukkede døre. Form din egen slikkepind 
eller klip dine helt egne bolcher. Fra 7-15 år. Tilmelding senest 
lørdag før arrangementet på tlf. 98 99 10 09. Pris: 80 kr.
www.bolcheriet.dk

Guidet rundvisning på Børglum Kloster – landbrug og avlsgår-
den.
6.7-27.7: hver onsdag kl. 13
Kom med på en guidet rundvisning med Hans Rottbøll, der vil 
fortælle om en anden side af Børglum Kloster – om landbrug og 
avlsgården. Uden forudbestilling. Pris: voksne 110 kr./ børn 7-16 
år 65 kr./ 0-6 år gratis. www.boerglumkloster.dk

Orgelmarine i Børglum Klosterkirke
6.7, 13.7, 20.7, 27.7 og 3.8: kl. 14
Orgelmatiné gennemføres med forskellige organister på udvalgte 
onsdage i sommerperioden. Entré til koncerten er inkluderet i en-
tréprisen til Børglum Kloster. www.boerglumkloster.dk

Torvemarked i Løkken 
6.7-3.8: onsdage ca. kl. 10-16
Torvestande hver onsdag med bl.a. lokale råvarer samt blomster 
og slagtervarer på Torvet.
Arrangør: Løkken Handelsstandsforening. www.loekken.dk

Munkens Musik Galleri
6.7: kl. 19
Jazz med Kansas City Stompers. Pris inkl. lækker Galleri Buffet: 
medlemmer: kr. 345,-. Gæstetillæg kr. 50,- pr. prs. Billetter købes 
på www.gallerimunken.dk

Løkken Koncert
9.7: kl. 13.30-23.00
Kom til Løkken Koncert 2016 og oplev Rasmus Seebach, Krebs & 
Falch, Christopher, Johnny Madsen og Sanne Salomonsen! Køb 
billet på Løkken Turistbureau i forsalg. Se priser i forsalg/ved ind-
gang på www.loekkenkoncert.dk

Vesterhavsmarch
10.7: kl. 9-16 (start mellem kl. 9-11)
Du kan f.eks. gå, løbe, cykle og geocache langs strækningen mel-
lem Løkken og Blokhus- og du bestemmer selv hvor lang turen 
skal være. En sjov dag på stranden. Deltagergebyr - går til et godt 
formål. www.vesterhavsmarch.dk

Munkens Musik Galleri
13.7: kl. 19
Paul Harrison Jazzband. Pris inkl. lækker Galleri Buffet: med-
lemmer: kr. 340,-. Gæstetillæg kr. 50,- pr. prs. Billetter købes på 
www.gallerimunken.dk

BunkerLove Festival 2016
15.7-16.7 
Kunst, arbejdende kunstnere og musik på stranden i Furreby ved 
Løkken. BunkerLove har til formål at lave kulturelle happenings 
omkring bunkerne. Se mere på bunkerlove.com. Sted: Furreby 
Strand. www.bunkerlove.com

Munkens Musik Galleri
16.7: kl. 19
60’er rock med: ”The Rocking Ghosts”. Pris inkl. lækker Galleri 
Buffet: medlemmer: kr. 385,-. Gæstetillæg kr. 50,- pr. prs. Billetter 
købes på www.gallerimunken.dk



Filmaften om 40’ og 50’ernes Løkken 
19.7, 26.7 og 2.8: tirsdage kl. 19.30 - 21.00:
Se og hør om Løkken i gamle i dage. Begge film vises hver gang. 
Pris: 20 kr./ børn gratis i følge med voksen.
Løkken Centralskole, Studievej 10, 9480 Løkken.
www.loekkenmuseum.dk

Kunst på Torvet
19.7 og 26.7 – tirsdage kl. 10-16
Oplev kunstnerne med maling på tøjet og værktøj i hænderne, se 
dem skabe og udstille kunst i uge 29 og 30. Arrangør: Løkken 
Handelsstandsforening. www.loekken.dk

Bunkertour in Løkken – für deutschsprachige
21.7, 4.8, 11.8 um 14 Uhr
Preis DKK 20, - incl. Eintrittskarte für Løkken Museum. Treff-
punkt: Løkken Museum, Nørregade 12, Løkken
www.loekkenmuseum.dk

Fangst i Brændingen
21.7, 28.7, 4.8 og 11.8: kl. 15
Spændende naturoplevelse for hele familien ved Kystfiskerimu-
seet på Ndr. Strandvej. www.loekkenmuseum.dk

Forfattere, malere og andre kendisser i Løkken
21.7, 4.8 og 11.8: kl. 18.30
Byvandring i Løkkens gader, hvor der fortælles om forfattere og 
malere der boede i Løkken. Pris Kr. 20, - inkl. adgang til Løkken 
Museum. Mødested: Løkken Museum, Nørregade 12.
www.loekkenmuseum.dk

Munkens Musik Galleri
22.7: kl. 19
Irsk folk musik med: Bregenborg Band. Pris inkl. lækker Galleri 
Buffet: medlemmer: kr. 340,-
Gæstetillæg kr. 50,- pr. prs. Billetter købes på
www.gallerimunken.dk

Brostensbal i Nørregade
29.7: kl. 16-22
Kom og genhør Rose & Romy til Brostensbal i Nørregade. Bl.a. 
Café Carlton og Den bette Pølsevogn byder alle velkomne.
www.loekken.dk

Vråudstillingen
31.7-28.8
Danmarks næststørste kunstnersammenslutning- i Kunstbyg-
ningen i Vrå. Se mere om årets udstillinger på
www.kunstbygningenvraa.dk

Munkens Musik Galleri
31. 7
Sommersang med Erik Grip. Pris fra kr. 100,- pr. prs. Billetter 
købes på www.gallerimunken.dk

Løkken Antikmesse
4.8-7.8: to.-fr. kl. 11-18 og lø.-sø. kl. 11-17
Velkommen til Danmarks ældste antikmesse i Løkken Hallen, 
som i 2016 holdes for 41. gang! 
Se mere på www.antikvitet.net/lokken

Vrå Marked
6.8
Kom til en hyggelig markedsdag i Vrås gader – med masser af ak-

tiviteter hele dagen. Arrangør: Vrå Beboer- og Erhvervsforening. 
Program udkommer umiddelbart op til Vrå Marked.
www.vraa.info

Munkens Musik Galleri
10.8: kl. 19
Doc Houlind Revival All Stars. Pris inkl. lækker Galleri Buffet: 
medlemmer: Kr. 285,-. Gæstetillæg kr. 50,- pr. prs. Billetter købes 
på www.gallerimunken.dk
 
Bunkertur i Løkken – på dansk
18.8: kl. 14
Vandring til og fortælling om bunkerne ved Løkken og deres be-
tydning. Turleder Poul Wilhelmsen. Pris Kr.20, - inkl. billet til Løk-
ken Museum. Mødested: Løkken Museum, Nørregade 12, 9480 
Løkken. www.loekkenmuseum.dk

Munkens Musik Galleri
20.8: kl. 13
Frokostjazz med Hede Hule Hot. Pris inkl. lækker Galleri Buffet: 
medlemmer: Kr. 290,-. Gæstetillæg kr. 50,- pr. prs. Billetter købes 
på www.gallerimunken.dk

Rubjerg Knude-løbet
21.8: fra kl. 10 
Rubjerg Knude-løbet byder på en helt unik oplevelse i naturen - 
både for de løbere, som vælger de lange marathon-distancer og 
de, som vælger 5 eller 10 km. Nyt i 2016: 14 km rute og 12 km 
walk med naturvejleder. Tilmelding mulig allerede nu via hjem-
mesiden www.rubjergknudeloebet.dk

Eventstævne 2016 på Gl. Klitgaard Camping.
27.8–28.8: kl. 10-18
Bjarmi Isheste Eventstævne, et ridestævne for Islandske Heste og 
en event, hvor der samles ind til Kræftens Bekæmpelse. Ameri-
kansk lotteri, boder og cafeteria samt mini-zoo, legepladser, hop-
pepude m.m. Gl. Klitgaard Camping & Hytteby, Lyngbyvej 331, 
Nr. Lyngby, 9480 Løkken. www.facebook.com/bjarmi.heste

Kunstudstilling i Kunstbygningen i Vrå 
4.9-13.11
Særudstillingen ”Tid” vises i Kunstbygningen i Vrå.
www.kunstbygningenvraa.dk

Munkens Musik Galleri
16.9: kl. 19
Fra New Orleans til Rock n’ Roll med: Esben Just Trio. Pris inkl. 
lækker Galleri Buffet: medlemmer: Kr. 330,-
Gæstetillæg kr. 50,- pr. prs. Billetter købes på
www.gallerimunken.dk

Kunstudstilling i Kunstbygningen i Vrå 
2.10 – 13.11
Erland Knudssøn Madsen & Astrid Marie christiansen - i Kunst-
bygningen i Vrå. 
www.kunstbygningenvraa.dk

Stentøj og Sukkertøj. 
18.10: kl. 11-13
Kom og oplev de to kunsthåndværkere Giebelhausen Keramik og 
Bolcheriet arbejde side om side i Bolcheriet på Torvet. Gratis del-
tagelse – dog begrænset plads, så kom i god tid! www.loekken.dk

Antik & Retro på Børglum Kloster



14.10-16.10: kl. 10-17
Antik og Retromesse i flotte historiske rammer på Børglum Klo-
ster. Kom og gør en god handel. www.boerglumkloster.dk

Lav din egen slikkepind
19.10 og 21.10: onsdag og fredag kl. 10
Få hjælp af de professionelle bolchekogere, prøv selv og forkæl 
familie og venner med en ægte håndlavet slikkepind som du selv 
har designet… eller spis den selv. Pris: 20 kr. pr. slikkepind. Bol-
cheriet Løkken, Torvet. www.bolcheriet.dk

Efterårssjov for børn i Farm Fun Park
17.10 - 23.10: forskellige aktiviteter hver dag mellem kl. 
11.30-17.
Kaninhopkonkurrence kl. 11.30, Ponyridning kl. 12 og kl. 15, 
Traktorvognkørsel kl. 13 og kl. 15 og Chihuahua Piratsjov kl. 
14.30 – alt sammen i Family Farm Fun Park med klappe-og kæle-
dyr og gode legemuligheder, nord for Løkken. 
www.family-farm.dk

Efterårsferie for børn i Løkken by
18.10 - 20.10: 
Festlige aktiviteter i Løkken by for børn og voksne – Sørøverdage 
og Halloween. Se hele programmet på www.loekken.dk - pro-
grammet udkommer umiddelbart før uge 42.
Arrangør: Løkken Handelsstandsforening.

Munkens Musik Galleri
21.10: kl. 19.00
Swing musik med Mads Tolling Quartet. Pris inkl. lækker Galleri 
Buffet: medlemmer: kr. 325,-
Gæstetillæg kr. 50,- pr. prs. Billetter købes på
www.gallerimunken.dk

Kundeaften i Blondehuset
2.11 og 3.11: kl. 18-21
Blondehuset inviterer til kundeaften – kom og gå som du vil, få 
gode tilbud på og inspiration til valg af lingeri, badetøj, nattøj og 
strømper. www.blondehuset.dk

Munkens Musik Galleri
10.11: kl. 19
Advokatens New Orleans Jazzband. Pris inkl. sprød andesteg og 
æblesag: medlemmer: kr. 365,-. Gæstetillæg kr. 50,- pr. prs. Bil-
letter købes på www.gallerimunken.dk

Julemarked på Børglum Kloster
18.11-20.11 og 25.11- 27.11: kl. 10-17
Familien Rottbøll byder indenfor i Kongesalen, sommerstuen og 
de øvrige private stuer. Kom og oplev de traditionsrige juleweek-
ender på Børglum Kloster. Se mere på www.boerglumkloster.dk

Kunstudstilling i Kunstbygningen i Vrå 
20.11-11.12
Samlingen & ung samtidskunst vises i Kunstbygningen i Vrå. 
www.kunstbygningenvraa.dk

Julemanden kommer sejlende til Løkken
1. søndag i advent: Hyggeligt julemarked. Julemanden kommer 
sejlende til Løkken og fortsætter til fods til Torvet, hvor der er 
juletræstænding. www.loekken.dk

Julestue på Børglum Kloster
3.12 - 4.12 og 10.12 - 11.12: kl. 10-17
Julehygge i butikken, Hestestalden og Café Vognporten på Børg-
lum Kloster. Masser af julegaver, gode tilbud, lækker frokost, kaf-
fe og kage. Øvrige udstillinger er lukket.
www.boerglumkloster.dk

Julestue på Løkken Museum
11.12: kl. 14-17
Årlig julestue på Løkken Museum, Nørregade 12, 9480 Løkken. 
Fri adgang, glögg og friskbagte vafler fra køkkenets komfur. 
www.loekkenmuseum.dk

Vintersolhverv ved Solhvervssøjlen
21.12: kl. 15
En solhvervssøjle, der markerer, hvor solen går ned i Vesterhavet 
på årets længste og årets korteste dag. Der vil være en lille tale og 
lidt underholdning. Sted: Ved Vandtårnet, 9480 Løkken.
www.loekken.dk

Nytårsdyk og kanonsalut i Løkken
31.12: 
Kanonsalut fra ”Signalbakken”, og dykkerne tager sig en nytårs-
dukkert fra molen. ”Løkken Kanonlaug” er vært ved en lille for-
friskning. www.loekken.dk

TIP
Du kan se mange flere arrangementer på www.loekken.dk under 
begivenheder

Forbehold for trykfejl og ændringer til datoer
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Vartegn og
seværdigheder
1.  DEN HVIDE BY Hvert år fra maj til september står der ca. 

480 badehuse på stranden i Løkken.
2.  FARESIGNALMASTEN Tidligere brugt til at advare fisker-

ne på havet om landingsforholdene i hårdt vejr.
3.  SOLHVERVS-SØJLEN Søjlen markerer solnedgang på 

sommersolhverv og vintersolhverv.
4.  LØKKEN MUSEUM Museum indrettet i et af Løkkens 

gamle huse fra omkring 1860.
5.  RUBJERG KNUDE FYR Opført i 1900 og taget ud af drift 

i 1968 på grund af sandflugt.

6.   VANDTÅRNET Vandtårnet stammer fra 1917 og rum-
mede 140.000 liter vand.

7.  MOLEN Læmole, der skaber bedre forhold for fiskerne.
8.   KYSTFISKERIMUSEET Museum for kystfiskeri. Indret-

tet i et gammelt redningshus.
9.   TJÆREPLADSEN Tidligere anvendt til tjæring og tørring 

af tovværk og garn.
10.  SØMÆRKET Gammelt tegn til skibene på havet der vi-

ser, at man er ud for Løkken.
11.  BØRGLUM KLOSTER Historisk centrum i Vendsyssel.

Landmarks and sights
1. THE WHITE CITY Every year between May and September, approximately 480 white bath houses are placed on Løkken Beach.
2. THE WARN SIGNAL MAST Previous this mast as used to warn the fishermen on the sea about difficult weather conditions.
3. THE PILLAR OF SOLSTICE The pillar marks the sunset at summer and winter sol-stice.
4. LØKKEN MUSEUM This museum is established in one of Løkken’s old houses from 1860.
5. RUBJERG KNUDE LIGHTHOUSE This lighthouse was built in 1900 and was taken out of service in 1968 because of sand drift.
6. THE WATER TOWER This water tower was built in 1917 and contained 140.000 litres of water.
7. THE PIER This pier provides shelter and creates better conditions for the fishermen.
8.  THE MARITIME MUSEUM Museum for angling. This museum was established in an old coast guard house.
9. THE TAR PLACE In former times this place was used for tarring and drying of ropes and twines.
10. THE ”SEAMARK” An ancient landmark tel-ling the ships at sea that they were passing Løkken.
11. BØRGLUM ABBEY The historic center of Vendsyssel.

Wahrzeichen und Sehenswurdigkeiten
1. DEN HVIDE BY - DIE WEISSE STADT Jedes Jahr von Mai bis September stehen etwa 480 Badehäuschen auf dem Strand in Løkken.
2. SIGNALMAST Der Signalmast warnte in früherer Zeit die Fischer vor gefähr lichen Landungsbedingungen bei schlechtem Wetter.
3. SONNENWENDE-SÄULE Diese Säule markiert den Untergang der Sonne zur Sommerwende und zur Winterwende.
4. LØKKENS MUSEUM In einer der vielen alten Villen der Stadt aus dem Jahre 1860 eingerichtet.
5. KNUDE FYR Im Jahre 1900 gebaut und im Jahre1968 wegen Sandtreiben aus dem Betrieb gezogen.
6. WASSERTURM Der Wasserturm stammt aus dem Jahre 1917 und beinhaltete 140.000 l Wasser.
7. MOLEN Hier liegen noch die kleinen Fischerboote, die mit einem automatischen Seil an Land gezogen werden.
8. KÜSTENFISCHEREIMUSEUM In dem alten Seenotrettungshaus befindet sich das Küstenfischereimuseum.
9. TEERPLATZ Dieser Platz wurde früher zum Teeren der Taue und Garne benutzt.
10. SEEZEICHEN Das Schiffahrtszeichen ist ein Wahrzeichen von Løkken.
11. BØRGLUM KLOSTER Das historische Zentrum in Vendsyssel.
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faarupsommerland.dk
oceanarium.dk

aalborgzoo.dk

De største oplevelser
i Nordjylland

faarupsommerland.dk





Ferie med familien
Urlaub mit der Familie

Der Urlaub mit der Familie ist eines der besten Dinge, die wir 
haben. Wir genießen unsere Erlebnis- und Spielzeit, und wir 
können ungestört zusammen sein. Im Urlaub tanken wir wie-
der neue Erfahrungen auf, und wir in Nordjütland haben glück-
licherweise eine Menge davon.
In Nordjütland heißen wir Kinder und kindliche Seelen willkom-
men. Hier ist genügend Abstand zum Himmel und Platz für die 
großen Armbewegungen. Wir erfüllen Ihre Ferienträume und 
sind der Ausgangspunkt für einen perfekten Urlaub für die 
ganze Familie.

Hier sind die Kinder VIP-Gäste
 Mit evtl. Ansatzpunkt im Feriencenter in der ersten Dünen-
reihe in Skallerup Seaside Resort, können Sie die vier größten 
Attraktionen in Nordjütland besuchen - den Aalborg Zoo, das 
Nordsee Oceanarium und Fårup Sommerland. Hier sind die Kin-
der überall VIP-Gäste. Finde Inspiration und unvergessliche 
Urlaubserlebnisse auf den nächsten Seiten, und denken Sie da-
ran: Falls Sie dieses Jahr nicht alles schaffen sollten, dann sind 
Sie nächsten Jahr wieder herzlich willkommen!

Buchen Sie Ferienerlebnisse in Nordjütland durch:
www.visitnordjylland.de
Folgen Sie uns bei www.facebook.com/visitnordjylland
   

De største oplevelser 
i Nordjylland

www.visitnordjylland.dk

Ferie med familien er noget af det bedste, vi har 
sammen. Vi har tid til at opleve og lege sammen, vi 

har tid til hinanden og tid til samvær uden forstyrrelser. I 
ferien tanker vi op på oplevelser og oplevelser kan i hel-
digvis få masser af i Nordjylland.
I Nordjylland byder vi velkommen til børn og barnlige 
sjæle. Her er højt til himlen og plads til brede armbevæ-
gelser. Vi indfrier jeres feriedrømme og er udgangspunkt 
for den perfekte ferie for hele familien.

Her er børnene VIP gæster
Med udgangspunkt i feriehuset i Skallerup Seaside Re-
sort kan i besøge de 3 største attraktioner i Nordjylland 
– Aalborg Zoo, Nordsøen Oceanarium og Fårup Sommer-
land. Alle steder er børnene VIP gæster. Find inspirati-
on til uforglemmelige ferieminder på de næste sider og 
husk: Hvis i ikke når det hele i år, er i hjerteligt velkom-
men igen næste år! 

Book oplevelser til ferie i Nordjylland på:
www.visitnordjylland.dk
Følg os på www.facebook.com/visitnordjylland
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Sommerland i verdensklasse
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Tæt på stranden og alligevel helt ude i skoven finder du forlystelsespar-
ken Fårup Sommerland. Fårup er i 2015 kåret til Europas 2. bedste for-

lystelsespark - og er en af Danmarks største turistattraktioner. Når entreen 
først er betalt, kan du slå dig løs i alle forlystelserne.

Masser af sjove oplevelser til både store og små
Er du til action, fart og spænding, er der masser af fart over feltet, når du sæt-
ter dig til rette i en af vores mange rutsjebaner. Rutsjebanen Orkanen er den 
eneste i Norden, der kører både over og under vandet, mens Lynet accelererer 
som en Formel 1-racerbil, og Falken er Danmarks hurtigste trærutsjebane. Til 
de mindste er der børnetivoli med klassiske karruseller, færdselsskole med kø-
rekort, rideture og guldgravning, hvor guldet kan byttes til en medalje.

I parken finder I også Danmarks største og vådeste Aquapark, hvor hele fa-
milien kan boltre sig i de vilde bølger i Bølgebassinet, suse om kap på Surf-
hill, køre sammen i kæmpe baderinge i Vandslangen, eller prøve Vandkanonen 
med frit fald og to loops. 
Til de helt små kan vi tilbyde masser af sjov og plask i et trygt og sikkert bør-
nevandland.

Ein Sommerland
der Weltklass

Ganz nah beim Strand und doch ganz 
draußen im Wald finden Sie den Verg-
nügungspark „Fårup Sommerland“. „Få-
rup” wurde 2015 zum zweitbesten Ver-
gnügungspark Europas ernannt – und ist 
eine der größten Touristenattraktionen 
in Dänemark. Sobald der Eintritt bezahlt 
worden ist, können Sie sich aller Möglich-
keiten im Park bedienen.

Eine Unzahl von Erlebnissen
für Groß und Klein
Reichlich Action, Fahrt und Spannung be-
kommen Sie, sobald Sie sich in eine un-
serer vielen Achterbahnen setzen. Die 
Achterbahn „Orkanen” ist einmalig im 
Norden, weil sie über und unter Wasser 
fährt, während die „Lynet“ wie ein For-
mel 1- Rennwagen beschleunigt, und der 

„Falken“ ist in Dänemark die schnellste 
Achterbahn aus Holz. Für die ganz Klei-
nen gibt es u.a. ein Kinder-Tivoli mit klas-
sischen Karussellen, Verkehrsschule mit 
Führerschein, Reiten und Goldgraben, 
wonach das ausgegrabene Gold durch ein 
Medaillon ersetzt werden kann. 

Im Park befindet sich auch Dänemarks 
größter und nassester „Aquapark“, wo 
die ganze Familie in den wilden Wellen 
des Wellenbeckens herumtollen kann, auf 
dem ”Sufhill” um die Wette sausen,  auf 
riesigen Baderingen der Wasserschlange 
untereinander wetteifern, oder die Was-
serkanone mit freiem Fallen und zwei 
Loops ausprobieren kann. 
Für die ganz Kleinen haben wir viel Spaß 
und Planschen im geschützten und siche-
ren Kinderwasserland anzubieten.

Pirupvejen 147 // 9492 Blokhus
Tlf.: +45 9888 1600

www.faarupsommerland.dk
info@faarup.dk

Sæson: 2. maj - 23. oktober

WOW! Hold vejret
- den kører under
vandet!

#Fårupsommerland
#Orkanen
#Holdvejret

Ilse Jensen
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Pirupvejen 147 // 9492 Blokhus
Tlf.: +45 9888 1600

www.faarupsommerland.dk
info@faarup.dk

Sæson: 2. maj - 23. oktober

WOW! Hold vejret
- den kører under
vandet!

#Fårupsommerland
#Orkanen
#Holdvejret

Ilse Jensen



Dyrebare oplevelser i
Aalborg Zoo

6   TURISTGUIDE 2016 |  ANNONCE

Mølleparkvej 63 // 9000 Aalborg
Tlf.: +45 9631 2929
www.aalborgzoo.dk
info@aalborgzoo.dk

Sæson: 2. januar - 30. december

Tierische Erlebnisse im
Aalborg Zoo

Das ganze Jahr hindurch geht es im Aal-
borg Zoo wild her, woran die ganze Fa-
milie zusammen an lustigen Spielen mit 
neuen Erkenntnissen und Unterhaltung 
teilnehmen kann. Sie kommen ganz nahe 
an viele der wilden Tiere heran und kön-
nen die trainierten Tiere auf der Zoofa-
ri-Bühne sehen, sich selbst auf dem Na-
tur-Spielplatz herausfordern und Ihre 
eigene Mahlzeit auf dem Grill zubereiten.

Im Jahr 2016
– zurück in die Eiszeit
Gigantische Mammute, ein imposan-
ter Riesenhirsch, wollige Nasenhör-
ner, Wald-Elefanten und  gewaltige Sä-
belzahnkatzen verlebendigen in diesem 
Sommer die Eiszeit im Aalborg Zoo. Die 
Tiere der Vergangenheit und Gegenwart 
treffen sich in einer großartigen Ausstel-
lung auf dem Rasen im Zoo, wo sie – zus-
ammen mit einer kleinen Gruppe der Eis-
zeitmenschen – einen einmaligen Einblick 
in das besondere Tier- und Pflanzenle-
ben der Eiszeit gewähren. Die Ausstel-
lung kann vom 22. April bis zum 23. Ok-
tober besucht werden.

I Aalborg Zoo sker der noget vildt året rundt og hele familien kan være 
sammen om både sjov leg, læring og underholdning. Du oplever mange 

af verdens vilde dyr på tæt hold, du kan se trænede dyr på Zoofari-Scenen, 
udfordre dig selv på naturlegepladsen og grille din egen mad.

Tilbage til Istiden  i 2016
Gigantiske mammutter, en imponerende kæmpehjort, uldhårede næsehorn, 
skovelefanter og drabelige sabelkatte gør istiden levende i Aalborg Zoo den-
ne sommer. Fortidens og nutidens dyr møder hinanden i en storslået udstilling 
på plænen i Zoo, og sammen med en lille gruppe af istidens mennesker giver 
de et unikt indblik i istidens særegne dyre- og planteliv. Udstillingen kan ses 
fra 22. april til 23. oktober.

Sikke nogle
lækkerbiskner,
synes tigeren
at tænke :-)

#aalborgzoo #aztiger
#aalborg #helttætpå
#elskerdyr

Lotte Raal
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I Skallerup Seaside Resort er der forkælelser til hele familien. Ungerne kan 
boltre sig sammen med far i det tropiske vandland eller legelandet eller på 
bondegården, mens mor slapper af i wellnesafdelingen. Og husene ligger 
placeret i fredet naturområde med Vesterhavets som nærmeste nabo.

Få inspiration til din næste ferie på Visitnordjylland.dk 
– og deltag i konkurrencen om en ferie til en værdi op til 30.000,-

Ferieparadis for hele familien
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I Skallerup kommer gæsterne igen år efter år. Her er aktiviteter og fa-
ciliteter for både de helt små poder, de største børn, forældre og bed-

steforældre.    
Det er helt umuligt at nå alle aktiviteter i Skallerup på bare et ophold. Derfor 
planlægger mange på forhånd, hvad de vil opleve i løbet af deres ferie.
Her er vandland og banesvømning, så du kan boltre dig i det våde element. 
Her er adgang til dampbad og sauna, hvor gusmestre dagligt gennemfører 
saunagus.
Skal man have stillet sult eller tørst, byder Restauranterne på såvel gourmet 
som familiebuffet, pizza eller bare en isvaffel.
Legelandet er en verden for sig, hvor der kan tilbringes mange timer. Som bo-
ende gæst har man adgang til værkstedet med aktiviteter som stenslibning, 
glaskunst, bolchekogning m.m. 
Der er plads til fysisk udfoldelse i sportshal, på bowlingbane og udendørs le-
gepladser. Man kan besøge bondegårdens dyr. Og ridecentret tilbyder po-
nytræktur og tur på islandsk hest.  
Søger man roen, er Wellnessafdelingen, Romulus, absolut et besøg værd. En 
velværebehandling kan anbefales. 
Skallerup Seaside Resort er et rekreativt paradis med liv og glade dage, på en 
særlig afslappet måde, som gør noget godt for alle.

Ein Ferienparadies
für die Familie

Nach Skallerup kommen jedes Jahr die 
Gäste wieder zurück. Hier gibt es für die 
ganz kleinen wie auch etwas älteren Kin-
der, Eltern und Großeltern kreative Unter-
haltung und Bequemlichkeiten.
Es ist einfach nicht möglich, alle die-
se Aktivitäten bei nur einem Aufenthalt 
zu genießen. Daher wird der Urlaub von 
vielen im Voraus schon mit bestimmten 
Erlebnissen geplant.  
Im Wasserland und Schwimmbecken kann 
man im nassen Element herumtummeln. 
Hier gibt es auch Dampfbad und Sau-
na, wo Bademeister täglich Saunagüsse 
praktizieren. 
Bei Hunger und Durst haben die Restau-
rants sowohl Gourmet-Speisen, Fami-
lien-Büfetts, Pizzas oder auch einfach 
Eiswaffeln anzubieten.

Im Spielland befindet man sich in einer 
anderen Welt, in der man viele Stunden 
verbringen kann. Als Hotelgast ist man 
auch in der Werkstatt mit Aktivitäten wie 
Steinschleifen, Glasblasen, Bonbon-Ko-
chen u.v.m. sehr willkommen. 
Für die physische Entfaltung stehen eine 
Sporthalle, eine Bowlinghalle und Spiel-
plätze im Freien zur Verfügung. Man kann 
die Tiere auf dem Bauernhof besuchen, und 
das Reit-Center bietet Reiten auf Shet-
landponys sowohl als Islandpferden an.
 Sucht man Ruhe und Entspannung, dann 
ist die Wellness-Abteilung, Romulus, ab-
solut einen Besuch wert. Eine Wellness-
Behandlung kann nur empfohlen werden.
Das Skallerup Seaside Resort ist ein re-
kreatives Paradies mit besonderem Le-
bensstil und glücklichem Dasein auf eine 
so spezielle und entspannte Weise, dass 
alle daraus Gutes schöpfen können. 

Nordre Klitvej 21 // Lønstrup 
9800 Hjørring // +45 9924 8400

www.skallerup.dk
info@skallerup.dk

Sådan ser en god
feriedag ud, når den
er overstået :-)
Elsker bare Skallerup
Seaside Resort

#GladeBørn #Vandland
#VildesteLegeland #Strand
#VerdensBedsteSommerferie
#Wellness #Dyregård #Skallerup
#Saunagus #Ridecenter

Janne Jørgensen

Book ophold
Der er penge at spare, hvis I kommer
uden for højsæsonen. Hverdage er

selvfølgelig billigst. F.eks. midtuge ophold i 
feriehus for 4 personer

fra DKK. 2.775,-
Se vores priskalender 

www.skallerup.dk
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Nordsøen Oceanarium
- et besøg værd i al slags vejr
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Garantiert unvergessliche 
Erlebniss  – bei jedem Wetter

Nehmen Sie ihre Familie mit auf ein Abend-

teuer unter der Meeroberfläche. Treffen Sie 

niedliche Robben, gefährliche Haie und merk-

würdige Mondfische aufihrer Reise. Es er-

wartet sie ein MEER an Erlebnissen für die 

Sinne für die ganze Familie, draußen und 

drinnen. Willkommen an Bord.

Kommen Sie ganz dicht an die 
spielerischen Seehunde heran
Gigantische Mammute, ein imposanIn 
der großen Außenanlage stoßen Sie auf 
Dänemarks größtes Raubtier. Im 12 Me-
ter langen Unterwassertunnel sehen 
Sie die eleganten und schnellen Bewe-
gungen der neugierigen Seehunde un-
ter Wasser. 

Die Neuigkeit des Jahres 2016!
Am 25. Juno öffnen sich die Türen zur 
„Hvalforskerhytte”, einer Hütte, wo Ih-
nen ermöglicht wird in die interessante 
Welt der Walforscher einzutreten. Hier 
kann man erfahren, wie mit diesen Tie-
ren gearbeitet wird, was sonst meistens 
vor uns verborgen bleibt.
In unseren Gaststätten werden leckere, 
einfach, frischgefangene, gesunde und 
natürliche  Fischgerichte, die den Fischen 
und Schalentieren der Saison angepasst 
worden sind, aufgetragen. 

Et besøg i Nordeuropas stør-
ste akvarium tager dig med på 

et spændende eventyr under havets 
overflade De 10.000 m2 indendørs, 
5000m2 udendørs, 70 akvarier og mere 
end 6.500 fisk og andre havdyr, giver 
mulighed for at bruge en hel dag i det 
våde element. Leg og læring er i fokus 
– for alle aldre. 

Kom helt tæt på
de legesyge sæler
Danmarks største rovdyr, gråsælen og 
dens mindre slægtning, den spættede 
sæl møder man på klods hold i det store 
udendørs anlæg. I den 12 meter lange 
undervandstunnel ser man de nysger-
rige sælers elegante og hurtige bevæ-
gelser under vandet og charmeres af 
deres nuttede udseende. Udenfor er 
man med på første parket, når de bliver 
fodret 2 gange dagligt. Du kan også 
være heldig at se dem ligge på stran-
den i anlægget og slikke sol. 

Nyhed 2016!
Den 25. juni åbner vi dørene til årets 
nyhed, ”Hvalforskerhytten”, hvor der er 
mulighed for at træde ind i hvalforske-
rens spændende verden. Her beskrives, 
hvordan der arbejdes med de dyr, som 
for det meste er skjult for os.

Smag på Nordsøen
Vores spisesteder serverer velsmagen-
de, enkle fiskeretter, varieret af års-
tidens fisk og skaldyr – friskfanget, 
sundt og naturligt!

Hvor kan man ellers
hilse på en dykker
under vandet - uden
at få våde fødder?
Cool :-)

#Nordsøen #BedsteFamilieferie
#NordeuropasStørsteAkvarium
#Klumpfisk #DybtUnderVandet
#ElskerNordjylland

Simon Madsen

Willemoesvej 2 // 9850 Hirtshals
Tlf.: +45 9894 4444
www.oceanarium.dk

 facebook.com/ekspedition
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