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Program - Autocampertræf 
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Onsdag den 12. september 

Fra kl. 09.00 Ankomst til autocamperpladsen. 
Fra kl. 10.00 Besøg Nordeuropas største blomsterpark 
Jesperhus inkl, kaffe med kage. 
(kør evt, gratis frem og tilbage med bybussen) 
Kl. 17.00 - 17.15 Informationsmøde i teltet. 

Torsdag den 13. september 

Nordens største træskibssejlads 
Kl. 12.00 Mad- og markedsboder åbner. 
Havnen er denne dag omdannet til markedsplads. 
Kl. 12.00 Tombolaen åbner. 
Kl. 13.00 - 15.00 Åbent kirketårn, hvor der er en fanta-
stisk udsigt over bl.a. Nykøbing Havn. Gratis adgang. 
Kl. 14.00-17.00 Udstilling af veterankøretøjer fra Mors 
& Thy. 
Kl. 16.00 Forventet ankomst af sidste skib til Nykøbing. 
Kl. 18.30 Velkomst i festteltet ved borgmester Hans Ej-
ner Bertelsen og turistchef Bente Kristensen 
Kl. 19.00 Middag 
Kl. 24.00 Godnat 

Fredag den 14. september 

Kl. 10.00 - 11.00 Rundvisning inkl. smagsprøver på 
Dansk Skaldyrcenter. 
Du får et unikt indblik i den moderne, biologiske forsk-
ning, der foregår på Dansk Skaldyrcenter. Du kommer 
rundt i klækkerier, hvor hummer og østers kommer 
til verden. Vi fortæller om de nyeste forsøg og den 
seneste forskning om f.eks. søstjerner, tang og blåmus-
linger, og vi prøvesmager spændende madvarer fra 
Limfjorden. 
Pris pr. person Dkk. 90,- 
Kl. 17.00 - 21.00 Skaldyrskole på Dansk Skaldyrcenter - 
en gastronomisk oplevelse. 
Pris pr. person Dkk. 295,- 
Kl. 18.00 - 20.00 Skaldyrsfestivalen serverer alle de 
muslinger du kan spise i festteltet. 
Pris pr. person Dkk. 60,- 

Lørdag den 15. september 

Kl. 13.30 ølsmagning i teltet. 
Pris pr. person Dkk. 150,- 
Kl. 17.30 Afslutningsfest / hyggeaften med mad og 
musik i festteltet. 
Kl. 17.30 Velkomst. 
Kl. 17.45 Middag. 
Buffet med grillet gris med flødekartofler, blandet 
salat, pastasalat, flute og dressing. 
Kagebord inkl. kaffe. 
Pris for denne aften pr. person Dkk. 225,- 
Kl. 23.00 Tak for i aften. 

Søndag den 16. september 

Afrejse eller book en ekstra overnatning på øen. 

Lystbådehavnen, beliggende ved fodenden af Nykøbings spæn-
dende gågade, danner rammen om et nyt autocampertræf på 
Limijordsøen Mors i Danmark. 
Onsdag besøger I Nordeuropas største Blomsterpark Jesperhus. 
Parken er fyldt med stauder, roser, alverdens sommerblomster, 
sukkulenter og kæmpe blomsterfigurer - sammensat i et fantastisk 
farvespil. Eftermiddagskaffen er bestilt og nydes i parken. 
Torsdag hygges der på havnen i Nykøbing, hvor de deltagende 
gamle træskibe i Limfjorden Rundt gæster Nykøbing. Havneplad-
sen er omdannet til en hyggelig markedsplads. 
Torsdag nydes aftensmaden i teltet sammen med sejlerne, og ef-
terfølgende er der mulighed for en svingom, når de lokale Trio 413 
spiller op til dans. Fredag/lørdag bliver der mulighed for shopping/ 
museumsbesøg/rundvisninger/madoplevelser mm. 
Lørdag aften afsluttes træffet med en hyggelig afslutningsfest. 

Grundpakken 
4 overnatninger i egen autocamper ekskl. strøm ved sejlklubben. 
Onsdag 12.9 Entré til Jesperhus Blomsterpark inkl, kaffe m/kringle. 
Torsdag 13.9 Fællesspisning inkl, en øl eller sodavand, musik og 
dans i festteltet. 

Pr. person i autocamper med min. 2 personer Dkk. 495, 

Nykøbing Mors - øens hovedstad 
Shopping i Danmarks utroligste gågade, hvor butikkerne bugner 
af gode tilbud. 
Besøg evt. Museum Mors, Dansk Støberimuseum, se en spændende ud-
stilling i Morsø Kunstforening eller slap af i anlægget nær østerstrand. 

Bemærk: Grillen ved autocamperpladsen er til fri afbenyttelse. 

Book online på: www.visitmors.dk  
Eller for yderligere information og booking kontakt: 

Morsø Turistbureau 
Havnen 4 - DK-7900 Nykøbing Mors - +45 9772 0488 - mt@visitmors.dk  


