
TIRPITZ MUSEET I BLÅVAND
I det fredede klitlandskab, bag den gamle kanonbunker fra Anden Verdenskrig, er der 

bygget et spektakulært museum, der ligger skjult under sandet.

Undervejs mod Blåvand nyder vi morgenkaffe med en 
morgenbakke bestående af en bolle og en snegl i bus-
sen. vi når frem til det nye Tirpitz Museum midt på fro-
middagen og starter besøget med en introduktion og 
inføring i udstillingerne:

• Tirpitz-bunkeren er den sydlige bunker, kanonbun-
keren, der er åben for publikum og som blev bygget 
under Anden Verdenskrig i 1944 som en del af 
Tirpitz-stillingen

• Udstillingen ”En hær af beton” er bygget op som et 
landskab af bunkers, hvor du kan høre fortællinger 
om Anden Verdenskrig fortalt af de mennesker, der 
har oplevet den

• Udstillingen ”Havets Guld” er et skatkammer af 
flotte ravfund i Danmark gennem tiderne. Du får 
også fortællinger om rav og tips til selv at finde det.

• Udstillingen ”Den skjulte Vestkyst” viser 12 over-
raskende, interessante , gribende, dramatiske og 
uhyggelige fortællinger om vestkystens historie 
gennem 20.000 år

Alle udstillingerne i Tirpitz betjenes af gæsterne selv 
ved hjælp af en simpel “fjernbetjening” , hvor histori-
erne er indtalt af professionelle skuespillere. Udstillin-
gerne kan ikke opleves uden denne guide, der indgår 
i entrébilletten. Vi nyder vores frokost i cafeen, en Tir-
pitz platte med forskellige lækre anretninger og dertil 
hjemmebagt brød.

Midt på eftermiddagen går turen hjemad og undervejs 
er der friskbrygget kaffe og kage i bussen. Vi holder 
ind ved Hjedding Andelsmejeri i Ølgod, som var Dan-
marks første Andelsmejeri i 1882. Her kan man kikke 
ind i Museets udstilling og nyde kaffen udenfor. 

Vi forventer at være hjemme sidst på eftermiddagen.

I turen er inkluderet:
• Bustur i 4 stjernet luksusbus
• Morgenkaffe, bolle og snegl i bussen
• Tirpitz Museet inkl. entre, introduktion og frokost
• Besøg på Hjedding Andelsmejeri
• Eftermiddagskaffe og medbragt kage
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