Tur 2 - Hvide Sande - Ringkøbing - Nr. Lyngvig
Fra april - oktober ( enkelte perioder kun tirsdage og torsdage, ellers alle dage undtagen lørdage)
Færgeoverfart fra Hvide Sande til Ringkøbing og bus hjem, med ophold ved Nr. Lyngvig fyr. (Fra Oktober - Marts kan turen gøres med bus begge veje.)
Afgang fra Vandrerhjemmet ca. kl 10.45, og Hvide Sande kl. 11.15 med Sorte Louis - færgeoverfart ca. 1
time. Madpakkerne spises undervejs.
Ringkøbing ank. ca. kl 12.15:
Ringkøbing er vestjydernes gamle hovedstad. Byen kan spores helt tilbage til midten af 1200-tallet,
og fik købstadsrettigheder i 1443. Der hersker en intim og hyggelig atmosfære i den smukke by med
de gamle, lave rødstenshuse med røde tegltage, kirken fra 1400-tallet, tæt ved torvet og de smukke
snævre, brolagte gader i bykernen. Ringkøbing har mange markante huse og forretninger, der rummer
hver sin historie. Skriftlig turvejledning rundt i byen findes på Vandrerhjemmet og kan rekvireres ved
endelig bestilling.
Ringkøbing Museum er et lokalhistorisk museum, der fortæller købstadens historie. En særlig afdeling
omhandler Mylius Erichsens Grønlandsekspedition.
Kl. 15.32 tages bussen til Nr. Lyngvig med ankomst kl. 15.53.
Omkring Nr. Lyngvig Fyr ejer staten ca. 300 ha klitter og hedearealer, som er fedet. Området er købt
og fredet for at vise, hvorledes naturen så ud på Holmsland Klit før sommerhusene bredte sig. Der
er fri adgang til at gå i området. Minimuseet ved foden af fyret fortæller om Holmsland Klits dyre- og
planteliv og viser mange af de mærkelige og spændende ting, som havet skyller op på stranden. ( fri
adgang ).
Gå en tur! Skriftlig vejledning om området, og hvordan man bedst oplever det, findes på Vandrerhjemmet og kan rekvireres ved endelig bestilling.
Afgang Nr. Lyngvig kl. 18.05 Ankomst ved Hvide Sande vil være kl.18.12, hvor bussen holder udenfor
vandrerhjemmet . Aftensmaden vil blive serveret kl 18.30 eller efter ønske.
Desværre har færgeoverfarten på grund af sygdom været indstillet i 2001.

Vi håber den bliver oprettet igen i 2002.

