
Ta’ på ophold i skærbækcentret og overnat i et dejligt feriehus med 
alle faciliteter. Oplev den storslåede sønderjyske natur og benyt de 
dejlige golf-muligheder i Tønder og/eller Ribe.

Nationalpark Vadehavet og 
perfekte golf-muligheder
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Golf-ophold
ved Vadehavet’

Pr. person 
fra kr. 

999,-
(v/ 4 personer)
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Golf-ophold’

Book 
på tlf. 

74 75 19 70

OPHOLD ER INKL.:
• 1 overnatning inklusiv slutrengøring og forbrug
• 2 retters middag eller buffet efter kokkens valg
• Morgenbuffet 
• Madpakke 
• 1 x greenfee (til Ribe Golfklub eller Tønder Golfklub) 
• Gratis adgang til svømmehal med bl.a. spabad, dampbad og fitnesscenter

v/4 voksne eller flere pr. feriehus, pr. person kr. 999,-
v/3 voksne pr. feriehus, pr. person kr. 1.099,-
v/2 voksne pr. feriehus, pr. person kr. 1.299,-

Ekstra nat (inkl. greenfee til dag 2)
v/4 voksne pr. feriehus, pr. person kr. 1.828,-
v/3 voksne pr. feriehus, pr. person kr. 1.998,-
v/2 voksne pr. feriehus, pr. person kr. 2.298,-

Tag børnene med for kun kr. 245,- pr. barn pr. nat.
Til børn indgår ikke turbillet.  
Prisen gælder børn fra 2 år til og med 12 år. 

For booking, ring på tlf. 74 75 19 70 eller  
mail til os på reception@scsk.dk

Pr. person 
fra kr. 

999,-
(v/ 4 personer)

Nyd et ophold i skærbækcentret - 
Danmarks hyggeligste feriecenter 
ved Rømø.  
Her bor du i lækre feriehuse med 
alle faciliteter. 

I centret findes restaurant, svømme-
hal, bowling mm
Oplev de fantastiske golf-muligheder 
i nærheden.

Se andre gode tilbud på www.skaerbaekcentret.dk
Tilbuddene gælder ikke uge 7 og 42 samt A-sæson. Kan ikke kombineres med andre rabatter.
Vi tager forbehold for trykfejl og prisstigninger.
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SØNDERJYLLAND - MANGE MULIGHEDER
Tag også en tur over grænsen for at besøge vore tyske naboer – vi hjælper gerne med turforslag. Her er 
også mulighed for at gøre en god handel i grænsebutikkerne.

Besøg også bylivet i de gamle købstæder Ribe og Tønder, som næsten er et must at besøge under et 
ophold i Sønderjylland. Begge byer byder på et rigt butiksliv og gamle smukke gader med masser af 
historie.

Nyd de skiftende kunstudstillinger i Kunstnerhuset i centret. Her er der mulighed for at købe kunst og 
kunsthåndværk fra de lokale kunstnere.

Se iøvrigt vores side med info om hvad I kan opleve i nærheden af skærbækcentret på  
www.skaerbaekcentret.dk


