
Program for turen med ”MAJA”, onsdag den 
24.08.2022 

 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Afgang fra Nymarksvej 10, onsdag den 10.08.2022 :  kl. 10.00 
 

( Vi laver samkørsel i private biler, kørselsgodtgørelse 3,00 kr./km. ) 
 
Ankomst til Struer Havn :    kl. 11.45 
 
 
Afgang med MAJA, 4 timers sejlads rundt om Venø :  kl. 12.00 
 

(Der er  inkluderet en fjordbuffet + 1 øl/vand om bord, på sejlturen) 
 
Hjemkomst Struer Havn :     kl. 16.00 
 
Afstigning fra MAJA i Struer Havn    kl. 16.10  
 

( Hjemkørsel i private biler ) 
     
Ankomst, spisested (aftensmad) :     kl. 18.00 
 

(Der er inkluderet 1 øl/vand til aftensmaden) 
 
Afgang, fra spisested :     kl. 20.15 
 
 
 
Hjemkomst, Nymarksvej 10 i Grindsted :    kl. 20.30 
 

-Tiderne er vejledende og der forbeholdes ret til ændringer… 
 



 
 

4 timers tur/skibsleje inkl.  servering af “Fjordbuffet” 
 

Bestående af:  Kryddersild med rødløg og kapers – alm. marinerede sild med løg og 
karrysalat – små lune frikadeller med kartoffelsalat – lun leverpostej med champig-

non og bacon – kold-røget laks med mayonaise – skivede fiskefrikadeller med re-
moulade – rejer med dressing – 

brød & smør 
 
 
 

Skibet 
Skonnerten Maja, sejler ture i hele landet,  

men er især at finde på den smukke Limfjord. 

Skibet er godkendt til at kunne medtage op til 75 passagerer, og har en hyg-

gelig salon i dækshuset med plads til 28, og en salon under dæk til ca . 70 

spisende gæster. 

Maja har nu i mere end 100 år sejlet havene tynde, hun er bygget i 1916-18 

i Holland som fiskeskib/ketch og i 1930 ombygget til fragtskib og 3-mast-

skonnert. 

Som en tur med Maja er ikke bare en sejltur, men også en kulturhistorisk 

oplevelse af et gammelt sejlførende fragtskib 

Vi har en solid erfaring i branchen, og går nu ind i den 23. sæson med ud-

flugssejlads i Danmark og på Limfjorden i særdeleshed – først med skon-

nerten Saga og de senere år, den noget større bramsejlskonnert MAJA.  

Sejlture fra Struer 
En sejltur fra Struer kan gå en tur rundt om Venø, hvor man bl.a. kommer 

forbi natur-reservatet på Venøs nordspids “Bradser Odde”, hvor man ret 

ofte kan se sæler enten i vandet, eller liggende på en sandbanke. (Typisk 

en 4-5 timers tur) 

Afhængigt af vejret og tiden kan man også sejle op mod Tambohus og på 

turen rundt om Venø vil man have udsigt til Jegindø, Mors, og Kås Hoved – 

alt i alt en meget fin tur. 

I tilfælde af kraftig blæst vil man altid kunne sejle i læ forholdsvis tæt på 

Venøs kyster og som regel også nå op til Bradser Odde og se efter sæler – 

så Struer er et ret vejrsikkert sted at sejle fra.  
 


