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Tæt på himmel og hav
Skærbækcentret ligger i den sydvestlige del af Jylland, 
med alt inden for kort rækkevidde. Der er kun få  
minutter til dagligvare- og specialbutikkerne i  
Skærbæk by.

Idylliske byer og  
andre seværdigheder
Tæt på feriecentret finder du f.eks. Rømø med en helt 
fantastisk badestrand, som er Europas bredeste, samt 
Nationalpark Vadehavet - der også er en del af  
Unescos Verdensarv, og som byder på storslåede  
naturoplevelser. Inden for kort afstand finder du også 
en perlerække af idylliske gamle byer som Møgeltøn-
der, Tønder og Ribe. Vil du på indkøb er den tyske 
grænse lige i nærheden - og børnene kan til gengæld 
glæde sig over, at også Marsk Tower, Legoland og 
minigolf er tæt på.

Kom i feriestemning i Danmarks  
hyggeligste

Feriecenter

Et udvalg af de anvendte billeder tilhører VisitDenmark. 
Vi tager forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.

Se videoen 
“Familieferie i Skærbæk Ferieby” 

Watch the video “Family 
Vacation 

in Skærbæk 
Holiday Village”

Et udvalg af de anvendte billeder tilhører VisitDenmark. 
Vi tager forbehold for prisændringer og evt. trykfejl.

Se videoen 
“Familieferie i Skærbæk Ferieby” 

Watch the video “Family 
Vacation 

in Skærbæk 
Holiday Village”

Til alle vandhunde og badedyr er der fristelser af alle slags. 
Med tre bassiner, to vipper og en 53 meter lang vandrutsje-
bane er her masser af plads til at svømme eller til sjov og 
ballade. Det kan blive svært at få ungerne op igen, når de 
boltrer sig med kæmpehvaler og baderinge. 
For de helt små gæster er der dejlige puslefaciliteter.
 

Sauna ude og inde, spabad og dampbad med aromaterapi 
eller en behandling i helsekabine – lyder det ikke skønt?
Du finder det hele i vandlandet i det specielle ”Relax”-
område, hvor du hurtigt kan få masseret nyt liv i krop og 
muskler under massagedyserne eller i massagestolen.
Når solen skinner, er også solterrassen en lille oase.

Gratis  adgang for feriegæster

Verdens bedste legeplads
for børn og voksneBook

jeres ophold direkte på

book.skaerbaekcentret.dk

Vi har valgfri ankomst-

og afrejsedage.



Lad blot børnene  
gå på opdagelse

Næsten som en lille
landsby

Hvad har du lyst til i din ferie?  

Svømme, lege, træne – eller bare ha’ det sjovt?

Som gæst i Skærbækcentret har du fri adgang til  

både badeland, fitnesscenter, legeland og  

badmintonbaner. Du kan boltre dig lige så ofte

du vil inden for åbningstiderne

– og det er helt gratis!

Plads til begejstring
Feriecentret er et eldorado for legesyge børn – her kan 
I trygt overlade ungerne til deres egne lege. Noget af 
det skønne ved Skærbækcentret er lyden af latter,  
hvinen og kampråb fra alle de glade børn på børne- 
bowlingbanerne, i aktivitetshallerne eller i legelandet.
Timerne flyver også afsted i Mini Club og Kidz Club 
med sjove børneaktiviteter som f.eks. t-shirt maling,  
kunst i børnehøjde og meget andet.

Vil du med ud at lege?
I Skærbækcentret har vi store grønne arealer, hoppe- 
pude, multibane, legeplads og bålsted til snobrød m.m.  
Feriecentret har masser af legeområder, der indbyder 
til bevægelse, sjov og ballade.
Samtidig er det nemt at holde øje med de mindste  
- legepladserne ligger helt centralt.

Feriehuse med idyl og indbygget komfort
Feriecentret byder på et hyggeligt og overskueligt miljø, 
hvor børnene hurtigt finder legekammerater. Husene er 
beregnet til 7 personer og er alle røgfrie. Feriehusene på 
43 m2 er velindrettede og udstyret med to soveværelser, 
badeværelse og køkken. Over værelserne er der en hyggelig 
hems til børnene, og i den kombinerede spisestue/opholds-
rum er der et fuldt udstyret køkken med bl.a. opvaskema-
skine, køl og frys. Der er fri internet i både feriecentret og 
alle feriehuse, ligesom her er TV med et bredt udvalg af 
programmer.

Feriehuse til ethvert behov
Du kan også leje allergivenlige feriehuse, hvor der ikke må 
være husdyr. 6 huse er desuden handicapvenligt indrettet.

Tæt på det hele
Der er kort gåafstand fra feriehusene til centerbygningen,
samt fine gangstier og hyggelig belysning mellem husene.
Både for dig med barnevogn og stok.



I Skærbækcentret
kan I bare tage for jer af retterne uden at  
der skal tænkes på indkøb og madlavning.

Restaurant Staffeli  
har noget for enhver smag
Morgenmaden kan nydes i restauranten, hvor maden 
er tilberedt af kvalitetsråvarer og alligevel til fornuftige 
priser. En rigtig god familierestaurant med børne- 
menuer og buffetaftener m.m.

Caféens små fristelser
I caféen kan du bl.a. nyde en friskbagt pizza, vores 
lækre Skærbækburger, hjemmelavet pita, isdesserter, 
gammeldags vaffelis eller en kop cappuccino med et 
stykke kage – hvis du da ikke foretrækker et skum-
mende glas fadøl eller et glas af husets dejlige vin.

”Spis og bowl”
- et tilbud der tager kegler
Gi’ hele familien en sjov aften med feriecentrets
”Spis og bowl”-pakke med middag og bowling.

Sommer og grill på terrassen
Vores grillaftener med live underholdning er populære 
på de lune sommeraftener.

Skal mor  

slappe af?

Så er der take away fra 

Caféen lige til at nyde  

i feriehuset.

Er du og din familie på udkig efter et feriested, der også byder på sport, motion og plads til at udfolde sig?
Med masser af grønne arealer, løberuter og boldbaner, samt tennis, padel, udendørs fitness, bowling, håndbold og fodbold, 
så er der alle muligheder for at være aktiv i Skærbækcentret.
Hvis I da ikke hellere vil springe på en cykel for at udforske marsklandet.

Slap af...
- ved at være aktiv

Som gæst  (minimum 15 år)  har du fri adgang til  fitnesscentret i åbnings- 
tiden, ligesom der kan  

bookes en badmintonbane  
i hallerne – helt udenberegning.



Oplev nogle skønne dage ved Vadehavet
Sommer, vinter, forår eller efterår – uanset årstiden er der nok at tage sig til, hvis du besøger Skærbækcentret, hvor vi kan  
byde på natur i verdensklasse ved Vadehavet. En cykel- eller vandretur, lækker mad, en gang bowling, en svømmetur eller  

bare nydelsen ved at give sig hen til en god bog. Tag ”3 skønne dage” i Skærbækcentret - et lækkert ophold for voksne.  
Her får du masser af oplevelser inkl. billet til Marsk Tower, overnatning i feriehus og forplejning.
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