
Ta’ på ophold i skærbækcentret og overnat i et dejligt feriehus med 
alle faciliteter. Oplev den storslåede sønderjyske natur i 
Nationalpark Vadehavet og besøg Rømø og de spændende byer  
- Tønder og Ribe.

Tid med familien i
Danmarks hyggeligste feriecenter
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Weekendophold
Tæt på naturen’
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Pr. person 
fra kr. 

675,-
(v/ 4 personer)



Weekend-ophold’

OPHOLD MED 1 OVERNATNING ER INKL.:
• Slutrengøring og forbrug
• Lækker 2-retters middag eller buffet (kokkens valg)
• Morgenmad
• 1 bowlingtime inkl. skoleje
• Gratis adgang til svømmehal med bl.a. spabad, dampbad og fitnesscenter

v/4 voksne eller flere pr. feriehus, pr. person kr. 675,-
v/3 voksne pr. feriehus, pr. person kr. 775,-
v/2 voksne pr. feriehus, pr. person kr. 975,-

OPHOLD MED 2 OVERNATNINGER ER INKL.:
• Slutrengøring og forbrug
• 2x lækker 2-retters middag eller buffet (kokkens valg)
• 2x morgenmad
• 1 bowlingtime inkl. skoleje
• Gratis adgang til svømmehal med bl.a. spabad, dampbad og fitnesscenter

v/4 voksne eller flere pr. feriehus, pr. person kr. 1.255-
v/3 voksne pr. feriehus, pr. person kr. 1.425,-
v/2 voksne pr. feriehus, pr. person kr. 1.765,-

Tag børnene med for kun kr. 250,- pr. barn pr. nat  
Prisen gælder børn fra 2 år til og med 12 år.
Det er muligt at booke flere nætter på 74 75 19 70 
eller se www.skaerbaekcentret.dk

Pr. person 
fra kr. 

675,-
(v/ 4 personer)

Ta’ en tur til Sønderjylland og bo tæt 
på den fantastiske natur.
Nyd et ophold i skærbækcentret - 
Danmarks hyggeligste feriecenter 
ved Rømø.  
Her bor du i lækre feriehuse med 
alle faciliteter. 

I centret findes aktiviteter for alle 
aldre - svømmehal, bowling, fitness, 
aktivitetshaller, legeland mm. 
I centret findes både restaurant og 
café med et lækkert udvalg for hele 
familien.

Se andre gode tilbud for hele familien på www.skaerbaekcentret.dk
Tilbuddene gælder ikke uge 7 og 42 samt i A-sæsonen. 
Kan ikke kombineres med andre rabatter. Vi tager forbehold for trykfejl og prisstigninger.
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SKÆRBÆKCENTRET - AKTIV FERIE ELLER AFSLAPNING?
Tag turen mod Skærbæk i det sydlige Danmark og tag på weekendophold i skærbækcentret. 
Her bor I kun få kilometer fra Nationalpark Vadehavet.

Nyd en weekend med hele familien, alene eller med vennerne og skab nye minder. Her får I fri adgang til 
en fantastisk svømmehal, som er et vandparadis for børn såvel som voksne. 

I centret er der bowlingbaner samt både indendørs og udendørs legeplads og masser af grønne arealer 
med tennisbaner, multibane, petanquebane og meget mere.
Nyd de skiftende kunstudstillinger i Kunstnerhuset i centret. Her er der mulighed for at købe kunst og 
kunsthåndværk fra de lokale kunstnere.

Vi har rammerne til at sikre et uforglemmeligt ophold for hele familien.

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

Book 
på tlf. 

74 75 19 70


