
Højer Turistkort 
Højer Turistkort kan bruges frit af alle og er et ønske om at præsentere alle de 
muligheder og hemmeligheder der er i 6280 Højer. Altså kan alle frit bruge 
kortet på egen hjemmeside !

Det er gratis at blive listet på kortet med Navn og Adresse

Yderligere listning med telefon/link/email , billede eller beskrivelse foretages 
mod betaling .

Kortet kommer naturligvis også til at indeholde seværdigheder,  udsigtpunkter 
og der kommer også cykel/vandreruter. 

Har du et sted du synes skal med på kortet så send en mail på 
turistkort@marskguiden.dk 

ELLER send formularen videre til en du mener gerne skulle med

Kortet kan ses 

Forslag modtages gerne.

Med venlig hilsen

Claus Boe Tøndering

Marskguiden

Nørremølle 10

Gammel Frederikskog

6280 Højer

info@marskguiden.dk

2127 0341

HER

mailto:turistkort@marskguiden.dk


Udfyld Felterne.

Udskriv til PDF og mail ELLER udskriv og scan og mail til 
turistkort@marskguiden.dk

Gratis listning 

Firmanavn

Adresse 1

Adresse 2

Post/by 6280 Højer

Kontakt/link (kr. 50,- første kategori kr. 10 næste kategorier)

Telefon

Hjemmeside

Email

Billede (kr. 50,- første kategori kr. 10 for næste kategorier)

(jpg,gif,png max 250 pixel bred)

Link til billede

Ellers sendes det sammen med tilmelding

Overskrift og Beskrivelse 

(kr. 50,- første kategori kr. 10 for næste kategorier)

Overskrift (30 tegn )

Beskrivelse (400 tegn)

mailto:info@marskguiden


Listning i kategorier

G
ratis

Kontakt/Link 
B
illede

B
eskrivelse

Kontakt/link , Billede  eller Beskrivelse
kr. 50,- første kategori kr. 10 for de næste kategorier

(hvis der mangler en kategori, skriv da venligst i 
bemærkninger)

Overnatning
Camping
Vandrehjem
Spisested
Kaffe / The
Kunst / Kunsthåndværk
Brugskunst / Antik
Dagligvarer / Slagter
Ridning / Hestevognskørsel
Guidede Ture
Ferielejlighed
Bed and Breakfast

Evt. Bemærkninger fakturadresse etc.
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