
Nyd en ferie i det skønne, vestsønderjyske og flade  
landskab, der er skabt til den perfekte vandreferie 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.

Nationalpark Vadehavet og  
Verdens Naturarv på gåben’
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Tæt på dig
Tæt på naturen’

VA N D R E F E R I E

Pr. person 
fra kr. 

799,-
(v/ 4 personer)
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Vandre ophold’

Book 
på tlf. 

74 75 19 70

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 til fitnesscenter (+15 år)

v/3 personer pr. feriehus, pr. person kr. 899,-
v/2 personer pr. feriehus, pr. person kr.1.029,-

Det er muligt at booke flere nætter. Ring på 74 75 19 70
eller se www.skaerbaekcentret.dk

Pr. person 
fra kr. 

799,-
(v/ 4 personer)

Book en skøn vandreferie 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.

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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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 og med masser af dejlige vandreruter, lige 
fra de helt korte ture op til vandreturen på Marskstien som er hele 
54 kilometer lang.

skærbækcentret ligger lige på kanten af Nationalpark Vadehavet,  
Danmarks største Nationalpark og UNESCO’s verdensarv samt et af 
verdens vigtigste 10 vådområder.

Forestil dig at vandre gennem et landskab, som nok er fladt men som  
rummer store naturoplevelser. Og hvor du på store dele af strækningen  
er helt alene, bortset fra de enorme fugleflokke, der flyver forbi.  
Marsken er langtfra blot vild natur, men et landskab der er formet af  
menneskehænder gennem århundreder. Her kan du opleve et landskab 
som ikke findes mange andre steder i verden.

Oplevelser er der nok af - der er masser af spændende natur og by at 
opleve. 


