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I sommerferien 2020 indfører Thisted Kommune 
en ordning med shuttlebusser i byerne Klitmøller 
og Vorupør for at afhjælpe trængslen i byerne.

Bussen kører alle ugens dage fra d. 29. juni til d. 
9. august i tidsrummet 10-20.

Bussen kører ca. hvert 20. minut, det er gratis og 
du kan hoppe af og på som du vil.

Sæt bilen og oplev byen fra en ny vinkel med 
shuttlebussen.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i bussen.

Signaturforklaring  
Legend / Legende
  
 Busrute
 Bus Route
 Busroute

 Stoppested
 Bus Stop
 Bushaltestelle

 Parkeringsplads
 Carpark
 Parkplatz

Find stoppestedet - kig 
efter logoet i byen

Find the bus stop – 
look for the logo in 

town

Finde eine Bushalte-
stelle: Guck nach dem 

Logo.

Er du på ferie?
- så undgå sand i bilen 
og hop på bussen ned 
til stranden

Are you on holiday?
Avoid sand in your car 
and take the bus to 
the beach.

Bist du im Urlaub?
- bitte bring den Sand 
nicht mit in den Bus, 
wenn du am Strand 
einsteigst. 



Illustration af Kristine Frøkjær

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kon-
takte os:

Thited Kommune
Drift- og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
+45 99171717
E-mail: teknisk@thisted.dk

Klitmøller
• Splittergab
• Kobber sti
• Vangvej
• Ørhagevej
• Vestermøllevej
• Ørhagevej
• Vangsåvej
• Spanggårdsvej
• Campingpladsen
• Mombak
• Niels Vognmands Vej
• Havglimt
• Landingspladsen
• Tuerbak
• Ørhagevej
• Vestermøllevej
• Ørhagevej
• Vangvej
• Kobber sti
• Splittergab

Skal du besøge Klitmøller eller Vorupør?

- så sæt bilen 
og prøv vores nye shuttlebus 

som kører rundt i byen kl. 10-20

Free shuttle bus
Kostenloser Shuttlebus

During the 2020 summer holidays will Thisted 
Municipality introduce a shuttle bus service in 
the towns of Klitmøller and Vorupør to alleviate 
congestion in the towns.

The bus runs every day of the week from the 29th 
June to the 9th August from 10 am to 8 pm. 

The bus runs approx. every 20 minutes, it’s free 
and you can hop on and off as you please.

Drop the car and experience the town from a 
new angle with the shuttle bus.

We look forward to welcoming you on the bus.

In den Sommerferien 2020 setzt Thisted Kom-
mune Shuttlebusse in Klitmøller und Vorupør 
ein, um Park- und andere Verkehrsprobleme zu 
verhindern. 

Der Bus fährt täglich von 10 bis 20 Uhr ab dem 
29. Juni bis zum 9. August. 

Der Bus fährt ca. alle 20 Minuten, die Benutzung 
ist gratis und du kannst zu- und aussteigen wo 
du willst.   

Park dein Auto und erlebe den Ort mit dem Shut-
tlebus aus einer neuen Perspektive.

Wir freuen uns dich im bus wilkommen zu 
heißen.

Vi glæder os til 
at byde dig velkommen i bussen

Shuttlebus 
i perioden 29. juni - 9. august 2020

Stoppesteder
Bus stop

Bushaltestellen

Vorupør
• Hawblink
• Smedevej
• Vesterhavsgade
• Bredkærvej
• Sandtornvej
• Ingerslevvej
• Mølgaardsvej
• Ingerslevvej
• Sandtornvej
• Ojbakvej
• Fiskervej
• Havstokken

Gratis


