Tur 1 - Fiskeriets spændende verden
Turen er mulig alle hverdage fra april. til oktober, og tirsdag til fredag fra november - marts.
Hvide Sande ligger med Ringkøbing fjord på den ene side og Vesterhavet på den anden. Her er derfor
de ideelle muligheder for at få et godt indblik i fiskeriets spændende verden.
På denne tur forsøger vi at følge fiskens vej fra Vesterhavet til forbrugeren. Vi ser og hører om nogle af
de forskellige fisk, der fanges i såvel fjord som hav. Vi besøger Fiskeriets Hus, hvor fiskene kan opleves
levende i akvarier.
På Fiskeriets Hus vil vi også komme ind på fiskeriets historie, høre om de forskellige fangstredskaber
og -metoder, der anvendes. Redningstjenesten er naturligvis også med, når der fortælles om fiskernes
arbejdsplads.
Vi starter dagen tidligt, med afgang fra vandrerhjemmet kl. ca. 6.30 Herfra går vi direkte til auktionshallen som ligger ca. 2 km fra vandrerhjemmet. Hvis vi er heldige vil vi se nogle af kutterne komme
ind, og i aktionshallen vil vi opleve hvorledes fiskene bliver solgt og mærket, før de bliver kørt ud til
fabrikkerne.
På turen hjem fra aktionshallen kommer vi forbi isværket og Emilie Robin ( redningsbåden ), hvor vi
vil forsøge at besvare spørgsmål så godt vi kan. Herefter går vi gennem afvandingsslusen, og ender
hjemme på vandrerhjemmet, hvor der morgenmad ca. kl. 8.15 til 9.00.
Ca. kl 9.45 går turen til Fiskeriets Hus (ligger under 1 km fra vandrerhjemmet), som er kombineret
akvarium og fiskerimuseum. Ved bestilling, vil det være mulighed for gratis at blive guidet rundt af en
af deres personale, som også stiller opgavesæt til rådighed ( Rekvirering på tlf. 97 31 26 10 - til selvkopiering ). Fiskeriets Hus anbefaler, at man sætter 1 time af til et besøg uden opgaver, og 2 timer til et
besøg med opgaver.
Pris for turen: Adgang til Fiskeriets Hus 10 kr. pr person
Ca. kl 12.00 er der frokost, hvor man kan spise sin madpakke på vandrerhjemmet eller i det fri.
Ca. kl 13.00 går turen til Hvide Sande Røgeri, Fiskehandel & Cafeteria. Her er der mulighed for at opleve hvorledes fiskene bliver forarbejdet og solgt videre til forbrugeren. Der vil endvidere være mulighed for at smage på nogle af produkterne. Besøget vil vare ca. ½ time, smagsprøver efter aftale.
Herefter kan vi foreslå at man lader oplevelserne få lov til at sætte sig. Vi kan foreslå at man tilbringer
eftermiddagen på en af følgende måder:
•

I Hvide Sande Svømmehallen (100 meter fra vandrerhjemmet) , pris 20 kr. / person.

•

I Hvide Sande Idrætshal (100 meter fra vandrerhjemmet)

•

Leje af hal 1 time Pris 220,- kr. Forhør i god tid om ledige tider.

•

Ved at støbe sine egne lys hos Hvide Sande lys (100 meter fra vandrerhjemmet).
Det tager ca. 1-2 timer at støbe sine egne lys, og prisen er ca. 30 kr. pr kg.

En bytur i Hvide Sande by og / eller en gåtur langs havet.

