
L U K S U S  PÅ S K E O P H O L D
VELKOMMEN TIL 5 SKØNNE PÅSKEDAGE PÅ MORS

Vi glæder os til at byde velkommen til et spændende program for Påsken 2023  
– et program, hvor drikkevarer, pension, bustur og entreer indgår.  

Vi glæder os til at se jer!



Onsdag den 5. april

Fra kl. 14:00 Ankomst og indkvartering på Sallingsund Færgekro med påskeæg på   
 værelset. 

Kl. 18:00  Velkomstbobler og 2-retters gourmetmiddag. Hertil kromandens vinmenu. 
Kaffe/te med sødt. 
Overnatning. 

Torsdag den 6. april

Kl. 08:00 - 10:00 Stor morgenbuffet.

Kl. 10:00  Turen går igen i år til Thy og omegn – der er stadig meget at se og opleve! 
Vi kører i bus over Mors til Vildsund og videre til Thy Økobær, som ligger lidt 
uden for Snedsted.  
 
Thy Økobær er en familievirksomhed, hvor 5-6 generationer arbejder sammen 
på slægtsgården. I år 2000 startede de med konventionelle solbær. De havde gået 
med nogle tanker omkring økologi, og startede med Thy økobær som en plan for 
alternativt landbrug. De ville gerne prøve noget nyt, og startede på en frisk med 
økologiske bær og frugt. 
Planen blev større og de er nu endt på 30-32 ha med økologiske bær og frugt. 
Her får vi en rundvisning og selvfølgelig smagsprøver og mulighed for  
efterfølgende køb. 
 
Herfra kører vi videre til Doverodde, hvor Statens Museum for Kunst har fået 
deres egen afdeling eller næsten! Her nyder vi også vores medbragte frokost. 
De seneste år har SMK sammen med Thisted Kommune arbejdet på at etablere 
en afdeling af SMK i Thy. I marts 2021 kunne SMK annoncere, at ideen om at 
skabe en permanent filial nu kan føres ud i livet takket være en donation på 37,5 
millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til 
almene Formål. Vi er hjemme ca. kl. 17:00.

Kl.19:00  2-retters gourmetmiddag. Til maden serveres vin, øl eller vand efter  
ønske. Kaffe/te med sødt.  
Overnatning.
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Fredag den 7. april

Kl. 07:30 - 10:00 Stor morgenbuffet.

Kl.10:00  Formiddagen til fri disposition – måske en gåtur ved stranden eller i  
Legind Bjerge. 

Kl.12:00 Frokost på kroen med diverse drikkevarer efter ønske. 

Kl.15:00  Ølsmagning ved Nees Bryghus på Sallingsund Færgekro. Nees Bryghus er 
beliggende på det sydvestlige Mors, nærmere bestemt Nees, et område ved 
Næssund. Deres produkter er ufiltreret lokalt håndbrygget specialøl, hvor 
krydderierne så vidt muligt er lokalt indsamlet. Bryghusets vision er at få 
områdets gode smag med i de forskellige versioner af øl.  
Vi hører hele historien og deres tanker og visioner og smager selvfølgelig flere 
af deres øl.

Kl. 19:00  2-retters gourmetmiddag med tilhørende vine - og kaffe/te. 

 Overnatning. 

 

Lørdag den 8. april

Kl. 08:00 - 10:00 Stor morgenbuffet.

Kl.10:30  Her er der mulighed for at tage til Nykøbing og besøge de lokale butikker og 
museer og opleve den hyggelige stemning i gågaden.

Kl.13:00  Frokost på kroen. Hertil øl/vand efter ønske. Eftermiddagen til  
fri disposition. 

Kl.19:00  Festmiddag – 4 retter.  Hertil serveres vinmenu ad libitum – efterfulgt af kaffe.  
Overnatning.
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Søndag den 9. april

Kl. 08:00 - 10:00 Stor morgenbuffet. 

Kl. 10:00 En dejlig og frisk gåtur i Legind Bjerge på egen hånd. Man kan også tage   
 turen om eftermiddagen.

Kl. 12:30  Påskefrokost med kolde samt lune retter – ost og dessert. Hertil   
 drikkevarer efter ønske – inkl. en snaps eller to. Herefter middagssøvn   
 eller travetur.

Kl. 18:00 Kulturelt indslag med en “hemmelig gæst”. 

Kl. 19:30 Tro det eller ej! Men sulten melder sig igen. Temaet bliver igen i år “ÆG” i   
 forskellige udgaver - og med drikkevarer. Den efterfølgende kaffe fortjener  
 også en avec!  
 Overnatning.  

 
Mandag den 10. april

Kl. 08:00 - 10:00 Stor morgenbuffet. Herefter hjemrejse efter eget ønske. 
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 • Prisen pr. person for omtalte påskeprogram er kr. 4.495,00 pr. person i 

  dobbeltværelse.

 • Tillæg for dobbeltværelse som enkeltværelse kr. 925,- 

 • Ønskes andre kombinationer, arrangerer vi gerne dette.

 •  Mulighed for overnatning i suite/juniorsuite mod mindre tillæg. Mulighed for at 
vælge værelse på såvel den gamle kro som i vort anneks så længe, vi har  
ledig kapacitet.

 • Opholdet kan forlænges efter ønske til fordelagtige priser.

 • Betaling for påskeopholdet:

  - Depositum kr. 1000,- pr. person betales ved bestilling af ophold.

  - Restbeløb indbetales senest 14 dage før ankomst.

  - Ved bestilling mindre end 14 dage før ankomst betales det fulde beløb samlet.

 •  Det er muligt at medtage hund på vore værelser mod et tillæg, der går til ekstra 
rengøring. Hunde må dog ikke medtages i restauranten. Ret til  
ændringer forbeholdes.

 • Vi sørger gerne for specialkost, hvis der er ønsker herom (diabetes, vegetarkost   
  etc.). 

PRISER OG BETALING

ØVRIG INFORMATION

På festligt gensyn til et par uforglemmelige  
påskedage på Mors

SALLINGSUND FÆRGEKRO

Team Sallingsund


