
skærbækcentret har de ideelle rammer for et ophold. 
Her overnatter I i feriehuse i naturskønt område og ved et  
center med masser af aktivitetsmuligheder. Området byder på  
spændende natur- og kulturoplevelser.

Spændende og lærerige oplevelser 
lige ved Nationalpark Vadehavet

Camp 
for unge
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Inspiration til udflugtsmuligheder i nærheden: 

Naturcenter Tønnisgård
Besøger I Tønnisgård på Rømø er I garanteret store naturo-
plevelser.  Tønnisgård har både faste udstillinger om 
Vadehavet, Rømøs historie og natur, samt skiftende udstil-
linger. Der er også mulighed for at udforske ting i mikro-
skoper og lære meget andet i naturværkstedet, hvor det er 
Jeres ønsker, der tages hensyn til. Derudover arrangerer 
Tønnisgård forskellige ture f.eks. natur-, vadehavs- eller bun-
kersture, samt aktiviteter som dragebygning. Der er daglige 
busforbindelser til Rømø.

Sælsafari, natur og Vadehavet
Sort Safari arrangerer sælsafari i Vadehavet omkring Rømø. 
Der er gode chancer for at se sæle eller millioner af stære, 
men der er selvfølgelig ingen garanti. På sælturen fiskes 
der med minitrawler efter krabber, søstjerner og andre dyr 
på havbunden. Naturvejlederen fortæller om de forskellige 
dyr. Der er mulighed for at røre og smage på fangsten.

Oplev også Vadehavscentrets fantastiske udstillinger om 
Vadehavet og Nationalparkens storslåede natur. 

Tag en tur med med traktorbussen til Mandø og oplev 
vadehavsområdet helt tæt på.

Der findes masser af gratis undervisningsmateriale på 
www.mitvadehav.dk

Tønder og omegn
I den lille landsby Gallehus nær Tønder kan I se stedet, 
hvor de sagnomspundne Guldhorn blev fundet i 1639 og 
1734. Tønder Museum er også et besøg værd. Museet 
er bygget med udgangspunkt i porthuset i det nedrevne 
Tønder Slot. Fra slotstiden er det gamle fængsel bevaret, 
og fra vandtårnet, der ligger i tilknytning til museet, kan I 
tydeligt se slottets grundplan, der er markeret af klippede 
bøgehække. Herfra er der også en flot udsigt over Tønder 
by. 
Udover museets faste udstillinger, der bl.a. omfatter en 
stor sølvsamling, arrangerer museet også løbende forskelli-
ge temaudstillinger. 
5 km vest for Tønder er landsbyen Møgeltønder, hvor 
I kan se Nordeuropas smukkeste landsbygade og se 
Schackenborg slot, her er også mulighed for en rundvis-
ning i slotshaven.

Skærbæk Gokartcenter
Hvis I er til fart og spænding er Skærbæk Gokartcenter ste-
det. Her kan I dyste mod hinanden i gokarts og få en god 
fælles oplevelse. 

Ribe
Ribe er Danmarks ældste by og byder på mange historiske 
oplevelser. I kan træde ind i vikingernes verden i Ribe Vikin-
gecenter, der har rekonstruerede vikingeanlæg befolket med 
vikinger, som I kan se og snakke med. Hele dagen er her 
forskellige aktiviteter og arbejdende værksteder, som I kan 
tage del i.   

En tur til Ribe må også inkludere Ribe Domkirke.  
Oplev Danmarks ældste domkirke og tag en tur op i det høje 
kirketårn og se udsigten. Domkirken ligger i Ribes middelal-
derlige bykerne med velbevarede gamle bindingsværkshuse 
og brostensbelagte gader.  
Derudover er byens mange museer også et besøg værd eller 
hvad med et besøg i Minidyrehaven Ribelund, hvor der bl.a. 
er kron- og dådyr, æsler og heste. 

Universe
Velkommen til Universe - oplevelseparken hvor sjov er 
en videnskab. Kig forbi og få timevis af fantastiske, forun-
derlige oplevelser for hele familien, feks kan man blæse 
raketter afsted i en sky af damp, ræse på segways og prøve 
universets koldeste is.

Andre udflugtsmål
Vi tilbyder cykeludlejning inkl hjelm og formidler også gerne 
kontakt til lokalt busselskab.
Af andre muligheder, kan vi bl.a. foreslå følgende ture, der 
kan nås indenfor rimelig tid:
• Historiecenter Dybbøl banke.
• Frøslevlejrens museum. 
• Esbjerg Fiskeri- og Søfartsmuseum
• Aabenraa museum (søfartsmuseum) 
• Noldemuseet 
• En tur til Tyskland, for at handle eller til Dannevirke, 

Schleswig m.m. 



Feriebyen
Her overnatter I i velindrettede feriehuse, der sikrer et hygge-
ligt ophold.
Alle husene har TV med mange kanaler, mini-køkken, bad/
toilet, to soveværelser og en hems over hele soveafdelingen. 
Der er mulighed for at være 6 personer i hvert feriehus. Vi har 
også et fælleshus med plads til op til 25 personer.

Feriebyen ligger i et naturskønt område og med kun 200 m til 
hovedgaden i Skærbæk by. 
Der er togforbindelse til Skærbæk, og feriebyen ligger i gåaf-
stand fra stationen.  Vi kan også hente jeres bagage fra statio-
nen. Handicapvenlige forhold.
           
    

Aktiviteter
I kommer ikke til at kede jer i skærbækcentret. 
Centret byder på masser af aktiviteter både ude og inde. 
Indendørs finder I svømmehallen med hele 3 bassiner, 2 vipper 
og en 53 m lang vandrutschebane, der er desuden dampbad, 
sauna og spabad. I kan også leje en af centrets sportshaller og 
tage et spil hockey, fodbold eller dyrke andre former for sport. 
I centret er der desuden fitnesscenter, cafeteria, legeland, 
bowling, spilleautomater, pool/billardborde og internet- 
adgang.
Udenfor er der dejlige grønne områder med stier, træer og 
vandløb, og et hyggeligt bålsted til snobrød.  
Der er også masser af boldbaner til fodbold, petanque, 
beachvolley og tennis.  

Kunstnerhus
Trænger I til at være lidt kreative, kan vi tilbyde spændende 
aktiviteter i vores nye Kunstnerhus. 
Her er der mulighed for at lave keramik, glasmaling, vævekur-
sus, pileflet, maling på staffeli og meget mere. Vi har forskel- 
lige spændende værksteder hvor der kan laves mange for-
skellige aktiviteter.
Vi tilbyder både færdige kurser med instruktør, eller I kan leje 
et værksted og gå i gang på egen hånd.
Vi laver gerne et tilbud/forslag. Kunstnerhuset har løbende 
udstillinger af forskellige kunstnere. 
Dette er oplagt til at indgå i programmet for lejrskolen. 

skærbækcentret
Tæt på dig
Tæt på naturen’

Se også www.skaerbaekcentret.dk
Kontakt os på reception@scsk.dk eller 74 75 19 70



Prisliste - Camp (unge 16+)
Campovernatning - 6 personer i et hus (+ miljafgift*) ............................................................ pr. nat/pr. hus    kr. 795,-

Camp - ”all inklusiv” - (overnatning samt fuld forplejning)
(+ miljafgift*) ................................................................................................................................. pr. nat/pr. pers. FRA kr. 439,-

Husene er rengjorte, når I ankommer og skal afleveres rengjorte og i samme stand ved afrejse.  
Vi kan også klare slutrengøringen for jer. Dette koster: ........................................................ kr. 439,-/pr. hus

I medbringer selv linned og håndklæder. Kan også lejes.
Sæt med linned kr. 58,- 
Sæt med linned og håndklæde kr. 84,-

Der er møntvask og tørretumbler.

Fælleshus hvor alle kan samles (ikke overnatte). 
Fælleshuset kan bookes efter først til mølle princip .............................................................. kr. 345,-/døgn
Hertil kommer miljøafgift*
Obligatorisk slutrengøring i fælleshuset ................................................................................... kr. 550,-

Ankomst fra kl. 15.00 og afrejse senest kl. 10.00 på afrejsedagen.
Tidlig ankomst fra kl 12.00 kan tilkøbes for ............................................................................. kr. 150,-/pr. hus
Sen afrejse kl. 13.00 kan tilkøbes for ........................................................................................ kr. 150,-/pr. hus

Sportshal kan lejes. ..................................................................................................................... kr. 465,-/2 timer
Her kan I spille indendørs fodbold, badminton, håndbold, hockey eller andet.

Leje af bowlingbane pr. person/time ...............................................................................kr. 40,-/inkl sko

Adgang til fitnesscenter (kun over 15 år) ................................................................................. kr. 20,- pr. gang
Max 10 personer pr. gang. Betaling sker direkte til Skærbæk Fitness

Forplejning:
Morgenmad  ................................................................................................................................. kr.   76,-/person 
Madpakke ..................................................................................................................................... kr.   70,-/person
Frokostbuffet  ............................................................................................................................... kr. 122,-/person 
Aftensmad .................................................................................................................................... kr. 116,-/person

* Miljøafgiften dækker renovation, vand samt strøm, og afregnes efter gældende sats ved afrejse. 
 Den gældende afgift kan til enhver tid oplyses af Receptionen.
 Miljøafgiften kan ændres løbende og uden varsel.

Priserne gælder ”Camp for unge 16+” (unge fra 16 år). Priser for børn/unge under 16 år - se vores lejrskolebrochure. 
Vi tager forbehold for trykfejl og prisstigninger. Priserne gælder ikke i A-sæsonen.

Der er 
GRATIS adgang 

til svømmehallen 
en gang dagligt.


