Cykelferie

Tæt på dig
Tæt på naturen’
CYKELFERIE

Pr. person
fra kr.

819,(v/ 4 personer)

Nationalpark Vadehavet og
Verdens Naturarv på cykel’
Hop på cyklen og nyd en ferie i det skønne, vest-sønderjyske
og flade landskab, der er skabt til den perfekte cykelferie til
dig, til to eller til hele familien. Ta’ forbi skærbækcentret og
overnat i et dejligt feriehus med alle faciliteter og oplev den
storslåede sønderjyske natur helt tæt på.
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Cykel ophold’
Book en skøn cykelferie i
Sønderjylland – lige på kanten af
Nationalpark Vadehavet Danmarks
hyggeligste feriecenter ved Rømø.
Bo i lækre feriehuse med alle
faciliteter.

Her findes restaurant, svømmehal,
bowling mm.
Ta’ turen rundt i det sønderjyske
og besøg bla Tønder, Rømø og
Ribe.

Opholdet er inkl.:
• 1 overnatning inklusiv slutrengøring, forbrug og linned
• 2 retters aftensmad
• 1 x morgenmad
• 1 x madpakke inkl. kildevand til turen
• Gratis adgang til svømmehal med bl.a. spabad,
dampbad, helsekabine og gratis adgang fitnesscenter
• Mulighed for at gøre brug af vores gratis Bike Station
til vedligehold af cyklen under opholdet

Pr. person
fra kr.

v/3 personer pr. feriehus, pr. person kr. 899,v/2 personer pr. feriehus, pr. person kr. 1.059,Det er muligt at booke flere nætter. Ring på 74 75 19 70
eller se www.skaerbaekcentret.dk

819,(v/ 4 personer)

Book
på tlf.
74 75 19 70
EN VERDEN AF OPLEVELSER VENTER PÅ DIG
Inden for bare 25 kilometer kan du opleve natur og kultur, som du ikke finder
ret mange andre steder. skærbækcentret er lige på kanten af Nationalpark
Vadehavet, Danmarks største Nationalpark og UNESCO’s verdensarv samt et
af verdens vigtigste 10 vådområder.
Der er masser af spændende natur og by at opleve. Sæt kursen mod bla
Tønder, Ribe, Rømø, Højer, Ballum mm
Din kommende cykelferie er anbefalet af både Bike Friends Destination
Sønderjylland, Aktiv Danmarks kvalitetsmærke, Cykling Denmark og det europæiske cykelmærke Bed+Bike.
Gå ikke glip af så anerkendt en cykeldestination.
Når du er på cykelferie i skærbækcentret, kan du også:
• få sikker opbevaring af din cykel enten i feriehuset eller i et aflåst kælderum i
skærbækcentret
• benytte dig af vores Bike Station
• finde brochurer og opslag med cykeltips og cykelruter
• få en sund morgenbuffet, madpakke og aftensmad
• få vasket og tørret dit tøj
• benytte dig af de øvrige faciliteter i Skærbækcentret
Få hjælp til planlægningen af din cykelferie:
Book din cykelferie hos os i dag og bliv klar til skønne naturoplevelser i det
fantastiske landskab i og omkring Nationalpark Vadehavet.
Se andre gode tilbud for hele familien på www.skaerbaekcentret.dk
Tilbuddene gælder ikke uge 7 og 42. Kan ikke kombineres med andre rabatter.
Vi tager forbehold for trykfejl og prisstigninger.
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