Sælsafari

Tæt på dig
Tæt på naturen’
SÆ L SAFARI

Pr. person
fra kr.

949,(v/ 4 personer)

Nationalpark Vadehavet
og Verdens Naturarv ’
Ta’ på ophold i skærbækcentret og overnat i et dejligt feriehus
med alle faciliteter. Oplev den storslåede sønderjyske natur
og ta’ med ud og se sælsafari - en fantastisk naturoplevelse
med nationalparkens største rovdyr som hovedperson.
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Sælsafari ophold’
Kombiner en fantastisk
naturoplevelse med et ophold i
skærbækcentret - Danmarks
hyggeligste feriecenter ved Rømø.
Bo i lækre feriehuse med alle
faciliteter.

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

Opholdet er inkl.:
• 1 overnatning inklusiv slutrengøring og forbrug
• 1 x Sælsafari menu, 2 retter
• 1 x morgenmad
• 1 billet til Sælsafari guidet tur
• Gratis adgang til svømmehal med bl.a. spabad,
dampbad og fitnesscenter
Pris for 1 overnatning:
v/4 voksne eller flere pr. feriehus, pr. person kr. 949,v/3 voksne pr. feriehus, pr. person kr. 1.029,v/2 voksne pr. feriehus, pr. person kr. 1.199,Enkeltpersonstillæg: kr. 400,00

Pr. person
fra kr.

949,-

Pris for 2 overnatninger:
v/4 voksne eller flere pr. feriehus, pr. person kr. 1.429,v/3 voksne pr. feriehus, pr. person kr. 1.559,v/2 voksne pr. feriehus, pr. person kr. 1.829,Enkeltpersonstillæg: kr. 400,00

(v/ 4 personer)

Book
på tlf.
74 75 19 70

Tag børnene med for kun kr. 245,- pr. barn pr. nat
(Sælsafari billet tilkøbes).
Prisen gælder børn fra 2 år til og med 12 år.
Sælsafari ophold er sæsonbestemt og gælder alle ugens dage.
Det er muligt at booke flere nætter. Ring på 74 75 19 70
eller se www.skaerbaekcentret.dk

Sælen er det største rovdyr i Nationalpark Vadehavet, og især bestanden af spættet sæl er stor.
Fra Rømø tager man færgen til den tyske ø Sild, hvorfra turen fortsætter i et lille, hyggeligt træskib
– Rosa Paluka – ud i Vadehavet. Undervejs foretages fiskestop, og der er mulighed for at lære lidt
mere om Vadehavets rige dyreliv. Fangsten tages i åsyn, og for de modige er der rig mulighed for
både at se, røre og spise.
På hjemturen gøres et kort stop på havnefronten på øen Sild, hvorfra I kan nyde en lækker is eller
en kop kaffe, imens I betragter livet på havnen eller nyder udsigten udover vandet.
Vel tilbage på skærbækcentret kan I sætte jer til bords og nyde en lækker middag, imens dagens
mange indtryk lagrer sig. Transport til og fra Rømø foregår i egen bil.
ØVRIGE SAFARI-TURE / NATUROPLEVELSER
Sort Sol ses hvert forår og efterår, når op til 1 mio. stære samles og
”danser” på himlen i kolossale flokke, som kæmper på liv og død med
angribende rovfugle. Naturfænomenet Sort Sol kan ikke beskrives - det skal
opleves. Ganske enkelt Danmarks største naturoplevelse.
Grå Sol ses næsten hele året, når op til 100.000 arktiske gæs flyver op
på én gang. Grå Sol er måske den vildeste og mest intense naturoplevelse
i Vadehavet.
Hvid Sol ses i vintermånederne, når tusinder af svaner ”synger” og danser
og opfører landets største svaneballet, en oplevelse som man næppe tror
mulig i Danmark.
ØstersSafari foregår ved lavvande, hvor vi går ud på havets bund og på
”hemmelige” steder finder MASSER af lækre, friske østers, en delikatesse
i verdensklasse. Husk spande.

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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