20
på ridnin % rabat
g og
i Jan. og Fwellness
eb.

VINTER PÅ RØMØ
MED LUNE PRISER
15% Rabat
i Jan., Feb. og Mar.

2 dage betal for 1
med selvforplejning excl. forbrug
og rengøring
• Hytte med udsigt over Vadehavet, nu på Unescos Verdensarvliste
• Fri adgang til pool og dampbad
• Ankomst hver dag til og med
d. 01/04 2016
Lejlighed 25 m2 - (2 +)

NU kr. 397,50
Lejlighed 45 m2 (2+6)

NU kr. 547,50

Familieferie med
tid til at være
sammen.
• Overnatning i 45 m2 familieværelse inkl. morgenbuffet
• Kaffe og kage kl. 15.00-16.30
på ankomstdagen
• 3 retters menu eller
buffet (efter kokkens valg)
• Fri adgang til pool og dampbad
• Ankomst uge 7+8, min. 2 dage
Januar udsalg
		
Voksen DKK 595,		
Børn 0-2,99 år -gratis
		
3-11,99 år -50% rabat

Vadehavshytte 32 m2 (2+4)

NU kr. 497,50

Hotelværelse inkl.
morgenmad
(Januar-Marts)
•
•
•

Overnatninger i dobbeltværelse
Stor morgenbuffet
Fri adgang til pool og
dampbad

Pr. dag.

Før kr. 1095,-......
NU KUN Kr 795,-

Weekendophold
•
•
•
•
•
•

•

Overnatninger i dobbeltværelse inkl. halvpension.
Kommandørgårdens
berømte fiskebuffet.
Sønderjysk kaffebord.
Happy Hour i baren.
Lørdag festmiddag evt. med
musik og dans.
Guidet vadehavs/østerstur
i hotellets “baghave” Vadehavet.
Fri adgang til pool og
dampbad.

Fredag til lørdag.......... Kr. 795,Lørdag-søndag............. Kr. 1045,Fredag-søndag.............. Kr. 1545,Torsdag til søndag........ Kr. 2145,-

Familie-ridekursus
i vinterferien.

• 3 overnatninger i 25 m2 familieværelse inkl. halvpension
• Kaffe og kage kl. 15.00-16.30
på ankomstdagen
• Video om den islandske hest
• Vadehav & undervisning
• 2 timers Kirkeby Plantage og 2
timers Sønderstrand
• Fri adgang til pool og dampbad
• Ankomst søndag el. onsdag i
uge 7+8

Østers & Bobler

• 1 overnatning i dobbeltværelse
inkl. morgenbuffet.
• Kaffe og kage kl. 15.00-16.30
på ankomstdagen.
• 3 retters menu eller buffet
efter kokkens valg.
• Østersplukning i ”baghaven”.
Følg vores kort til Vadehavet, som
viser hvor der gratis kan plukkes
østers. Spand, handsker og østerskniv udlånes samt opskrifter.
Du kan tilberede dine østers i dit
hotelværelse hvor dine ingredienser står klar. I køleskab står der en
kold flaske bobler klar.
• Østers er bedst nu !
• Fri adgang til pool, dampbad og
østers ad libitum.
• Ankomst til og med marts.
• NB. Lørdagstillæg på kr. 100,- pr.
person pr. dag.
Pr. person i dobbeltvær.

..........NU kr. 995,-

Pr. voksen i dobbeltvær.

(Før kr. 3453,-)

NU kr. 2995,(barn 6-14 år halv pris)
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Vadehavs-,muslinge- og østerstur
Gå på havbunden ved
lavvande
Kun 200 meter fra hotellet er der
mulighed for at gå ud i Vadehavet og finde alverdens muslinger
og de store stillehavsøsters. Børnene vil elske en tur i Vaden. Tro
heller ikke, at det er let. Vi anbefaler, at I går derud hånd i hånd for
måske det til tider ikke er så let at
få sin gummistøvle med.
Hver weekend har vi guidet
Vadehavstur - se tidsplanen på
hjemmesiden. Har du ikke tid til
at følges med vores guide kan
du også selv gå i Vadehavet. Vi
udleverer gerne kort.

Ridningpåislandske
heste-fornybegyndere&erfarneryttere
Det nybyggede Islændercenter
tilbyder rideture i Rømøs skønne
natur og også på naboøerne
Mandø og Koresand.
Her er et udpluk af rideturene
- husk vi har også halv- og heldagsture:
• Vadehav & Undervisning: 25
min. undervisning i ridehallen
og 25 min. ridning langs
Vadehavet.

1 time........kr. 285,-

”Slow living ”
Æselvognsturmed
Bambi
Skru tempoet ned og nyd en tur
i Rømøs plantage i godt selskab.
Nyd en varm kako sammen
med familien og vores store
æsel Bambi.
Vi mener helt klart, at der ikke
findes et større æsel i Danmark
end Bambi.
Pr. vogn

45 min.....kr. 375,-

• Sønderstrand eller Kirkeby
Plantage: Skøn ridetur gennem hede og skov, evt. ned
på Nordeuropas bredeste
strand Sønderstrand

Tag til den tyske ø
Sild
Overfart med Rømø Sild færgen
med bil eller cykel eller blot til
bens. Færgen er kun 1 km væk.
Priser:
Alle priser er retur-priser.
Besøg også Oplevelsescentrum
Naturgewalten Sylt ved havnen
i List. En udstilling for enhver
alder:
- Oplev jordens klima ud fra en
astronauts synsinkel
- Se hvordan jordens forhøjede
vandstande forandrer kysten
- Lyt til stormflodsberetninger
- Gå på opdagelse i den store Vadehavstunnel og meget mere

2 timer........kr.385,-

Tag på Vadehavsoplevelse på egen
håndiKommandørgårdens baghave
- følg vores sti
Lær om: De Blomstrende Fem,
De Flyvende Fem, De Fem Små,
Månen & Tidevandet, Snegle &
Muslinger, Stormfloder, Østers
og Kystændringer.
Svar rigtigt på quiz´en og få et
diplom i receptionen - en lærerig oplevelse for hele familien.

• Rømø Halvdagstur: Ridning
gennem plantage, strandeng
og på stranden langs Vester
havet til Kirkeby Plantage,
langs det gamle brandbælte
over heden og gennem Vråby
Plantage. Inkl. adpakke.

5 timer........kr. 625-

NYHED
Kommandørgårdens Islændercenter har sit eget nyhedsbrev.
Ønsker du dette, så kontakt os.
Husk, vi rider hver dag på
skønne tøltende islændere..

Rømø Golf
Wellnesscenter
i vinterferien
I uge 7+8 får alle boende gæster
fri adgang til Kommandørgårdens
wellnesscenter, hvor du nu udover
pool og dampbad også får fri adgang til:
- De forskellige sauner
- Tepidarium
- Infrarød kabine
- Forskellige urtetheer og isvand

Rømø golfbane er en af landets
smukkeste og mest udfordrende baner. Oplev golf i naturskønne omgivelser tæt ved
Vadehavet kun 1 km fra hotellet

Børn er tilladt på 1. salen under
ledsagelse af en voksen.

www.kommandoergaarden.dk
Alle gælder kun ny-bookinger foretaget efter d. 11 januar. Forbehold for trykfejl, prisændringer m.m.
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