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Hjortebrøls-Hjortebrøls-Hjortebrøls-
safari

visitholstebro.dk

Krondyrenes brunsttid i efteråret 
er en fascinerende oplevelse, du 
får mulighed for at  komme helt 
tæt på i Feldborg plantage. Her 
kan hjortenes kraftfulde brunst-
brøl høres. Med en naturvejleder 
fra Naturstyrelsen Midtjylland kø-
rer vi i en traktortrukket vogn ud i 
skumringen og forsøger at komme 
helt tæt på skovens kæmper.

Dette bliver en unik og autentisk 
oplevelse, hvor man oplever na-
turen på tætteste hold i alt dens 
pragt! Turen starter og slutter ved 
Feldborggård/Skovhytten, hvor 
der vil blive serveret en rustik mid-
dag fra Sevel Kro. 

Hvornår:
Torsdag d. 1. oktober kl.18.30-22.00.

Pris: 
Kr. 375,- ekskl. drikkevarer pr. person.
Det vil være en god ide at medbringe 
kontanter til drikkevarer.

Læs mere her:
www.visitholstebro.dk/holstebro/
hjortebroelstur-0

Miniferie på Sevel Kro
Tag på miniferie på Sevel Kro og oplev Midt - 
og Vestjyllands attraktioner

SEVEL KRO, Søgårdvej 2, 7830 Vinderup
Tlf.: 97 44 80 11 – www.sevelkro.dk

Sevel Kro er placeret i skøn natur med hedesøer,  
vandrestier og tæt ved Limfjorden.
Kaffe & Kage ved ankomst
2-retters menu begge aftener
2 overnatninger med morgenmad
Gratis adgang til Hjerl Hede Frilandsmuseum under opholdet 
på Sevel Kro. Billetterne kan opgraderes på Hjerl Hede til 
sæsonkort. Se mere på: www.hjerlhede.dk

Pris pr. person i delt dobbeltværelse (2 nætter)     Kr. 1195,-
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