
Nyhed: Kystrutebilen i Thy og  
Nationalpark Thy  - Rute 89

Turen med rute 89 er arrangeret af NT i samarbejde med Thisted Kommune, Nationalpark Thy og Thy Turistbureau.

Sommerens nye busrute i Thisted Kommune gør det muligt at komme fra  
hovedbyerne og til kystbyerne – og at køre langs kysten fra Agger til Vigsø.

Rutebilen har også pladser til cykler, barnevogne, surfboards og udstyr, så passagerer kan bruge ruten som udgangs-
punkt for en udflugt til kysten – eller fra kystområderne og ind til byerne. Der købes billetter i bussen. Rejsekort eller 
mobilbillet kan også anvendes. Rute 89 kører alle hverdage i perioden 2. juli – 10. august 2018.

D: Im diesem Sommer besteht die Möglichkeit 
mit dem Bus Nr. 89 vom 2. Juli bis zum 10. August 
2018 jeden Wochentag zu fahren. Der Bus fährt 
von den größten regionalen Zentren zu den 
Küstenorten und entlang der Küste - von Agger 
bis Vigsø. Fahrräder, Kinderwagen, Surfbretter und 
Ausrüstung dürfen Sie gern mitbringen.  
Somit ist die Buslinie auch ideal für Ausflüge aus 
den größeren Orten an die Küste - oder umgekehrt 
- geeignet. Fahrkarten können im Bus gelöst 
werden.
 
UK: This summer it is possible to take bus number 
89 every weekday from July 2nd to August 10, 
2018. The Bus drives from the main cities to the 
coastal towns - and along the coast from Agger to 
Vigsø as well. It is also possible to bring bicycles, 
prams, surfboards and equipment. 
It means that passengers are able to use the route 
as starting point for an excursion to the coast - or 
from the coastal areas to the towns. Tickets are 
purchased on the bus.

!H

!H

!H

Svankær

Stenbjerg

Vigsø

Nørre Vorupør

Klitmøller

Hanstholm

Agger

Hurup

Thisted

Vangså

Bøgsted Rende

Rute 89: Hurup - Agger - Stenbjerg

Rute 89: Stenbjerg - Klitmøller

Rute 89: Klitmøller - Hanstholm

Regionalruter

Lokalruter

Thybanen

Thyborønfærgen

!H Omstigningspunkter

Thyborøn

Kystruten Nationalpark Thy
(Hurup) - Agger - Stenbjerg - Vorupør - Klitmøller - Hanstholm - (Vigsø) 89 

Vestervig

 89 

 89 

 89 

 321 

 320 

 322 

 313 

 90 

 90 

Få mere information om rute 89 på Thy Turistbureau.  
Se også thy360.dk for information om oplevelser og aktiviteter i Thy.


