
Maxitours -
ture på 
Puch Maxi



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Fra kyst til kyst
www.maxitours.dk

Tag med på ægte Vestjysk roadtrip på en Puch Maxi, hvor I kommer til at suse rundt i flotte og 
varierede landskaber.

Turen kyst-til-kyst går langs havet til Thyborøn og starter for alvor når I rammer det ikoniske røde 
Bovbjerg Fyr og så kommer jeres Maxi til at trille rundt i landeste nyeste UONESCO certificeret 
"geopark Vestjylland”  så udsigten og landskabet fejler ikke noget.

Frokosten spises på Bovbjerg fyr, hvor “fyrmesterens frokostplatte” altid indeholder rigelig 
mængder af den berømte “vesterhavsost”, og dertil en Høker øl. Når maxien rammer Thyborøn, 
vil I sikkert opleve at Danmarks 3. største fiskeriby har en tilgang, der er rå, hjertelig, hyggelige og 
med en god portion selvironi.

Der er naturligvis indlagt et pitstop hos “fjams og kugler”, hvor der er en fadøl eller en stor 
hjemmelavet isvaffel til energidepoterne, inden I vender maxier og kører mod syd til Lemvig. 

▪En all inclusive dagsoplevelse

▪En Puch Maxi med mælkekasse og fyldt tank

▪Hjelm med samtaleanlæg og kort over regionen

▪Anbefalede stop og seværdigheder

▪Frokost på Bovbjerg Fyr

▪En is eller en øl ved 'Fjams & Kugler' i Thyborøn

▪Vind i håret og saltlugt i næsen Ved booking benyttes koden LF2021 og oplys 
hvilken landboforening I er medlem af.



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Ø-hop til Venø
www.maxitours.dk

Tag på Ø-hop i Limfjorden på Puch Maxi. 

Turen er ca. 80 km lang og byder på himmel, hav, hedesletter, frokost og forfriskninger. Turen går 
til Venø, hvor I skal med landets korteste færgetur, hvor I næsten holde vejret fra I sejler, til I 
rammer Venø. Undervejs kommer I forbi Danmarks mindste kirke, som ikke er større end et 
redskabskur. 

Næste stop bliver Venø Kro, hvor I kan smage den udsøgte egnsret "Venø-bøffer” med øl til. 
Efterfølgende går turen mod Humlum Camping, som er kendt for Danmarks største is. Når isen er 
spist, kan maxierne fortsat trille rundt i landeste nyeste UONESCO certificeret "geopark 
Vestjylland”, hvor udsigten og landskabet bestemt ikke fejler noget. 

Herefter går turen tilbage til fastlandet i højeste gear. 

▪En all inclusive dagsoplevelse

▪En Puch Maxi med mælkekasse og fyldt tank

▪Hjelm med samtaleanlæg og kort over regionen

▪Anbefalede stop og seværdigheder,
bl.a. Danmarks mindste kirke 

▪Frokost på Venø Kro med egnsret ”Venø-bøffer”

▪En is eller en øl hos Humlum Camping 
(Danmarks største is)

▪Færgebillet til Venø
Ved booking benyttes koden LF2021 og oplys 

hvilken landboforening I er medlem af.


