
 

 

 

Priser for 2020/2021 

Metal Skjern-Ringkøbing´s ferielejlighed nr. C 106  

Feriecenter Kattegat, Bønnerup Strand. 

  

 Perioder 

  Weekend  

2 døgn 

fre – søndag 

 Pris pr. 

døgnsøn – 

fredag 

 Ugepris 

fre - fredag 

14.02.20 – 19.06.20 969 kr. 408 kr. 3009 kr. 

19.06.20 – 07.08.20 xxx. xxx. 3213 kr. 

07.08.20 – 09.10.20 969 kr. 408 kr. 3009 kr. 

09.10.20 – 16.10.20 xxx. xxx. 2346 kr. 

16.10.20 – 12.02.21 714 kr. 204 kr. 1887 kr. 

12.02.21 – 19.02.21 xxx. xxx. 2346 kr. 

Energiforbruget er indregnet i lejeprisen. 

Udover lejeprisen vil der blive opkrævet et depositum på kr. 500,-

Medlemmer der har benyttet afdelingens ferielejligheder i perioden uge 

27 – til uge 32 kan tidligst booke ferielejlighederne fra 1. april det efter-

følgende år. 

 

 

 
 

Relax ophold  

i 

Metal Skjern-Ringkøbings ferielejlighed 

i  

Feriecenter Kattegat 

      www.Metal-SkjernRingkobing.dk 



Hvis du samler på øjeblikke og dage 

fulde af oplevelser 
 

Alt hvad hjertet begærer 

Danland Norddjurs ligger ved Bønnerup Strand, en lille fiskerby på toppen af 

Djursland med ny marina og spændende havnemiljø, tæt ved skov og kun 200 

meter fra børnevenlig strand. 

På Danland Norddjurs kan familien være sammen eller gøre det, I hver især 

har lyst til. Her er gode muligheder for en aktiv ferie, og her findes de ideelle 

rammer for dem, der foretrækker ren afslapning. Djursland har alt, hvad hjer-

tet begærer af forlystelser og attraktioner, og ét besøg er sjældent nok til at 

opleve det hele. 

Komfort og afslappet atmosfære 

Lyse og funktionelle ferielejligheder med store terrasser og altaner omkranser 

det dejlige fællesområde, hvor centrets aktiviteter foregår. Lejlighederne er 

individuelt indrettede og opfylder tidens krav til komfort. Maden kan tilbere-

des i det funktionelle køkken i lejligheden eller nydes i den hyggelige Restau-

rant Kattegat – indendørs med udsigt over havet eller udendørs på terrassen 

med udsigt over pool-området. 

Oplevelser for enhver smag 

Djurs Sommerland er lige om hjørnet med et væld af udfordrende tilbud, fra 

kæmpe udendørs vandland til rutsjebanegys og meget mere. På en kølig dag 

kan vi anbefale en safaritur til Randers Regnskov. Tag turen til hyggelige og 

charmerende Ebeltoft og besøg samtidig Fregatten Jylland og få et indblik i 

1800-tallets hårde sømandsliv. Kattegatcentret – Nordeuropas største akvari-

um – viser, hvem der regerer i havenes dyb. Fra glubske hajer til farvestrå-

lende tropefisk og hele den hjemlige fisketallerken. Ree Park – Ebeltoft Safa-

ri, Mejlgaard Slot, Gl. Estrup – ja, det vrimler med attraktioner for enhver 

smag. 

Indendørsaktiviteter 

Indendøre er der altid mulighed for gode oplevelser. Plej f.eks. kroppen i 

sauna, spabad eller swimmingpool. Lad børnene more sig i det 150 m2 store 

indendørs legeland i en hyggelige opholdskælder med billard, bordtennis,  

 

 

fitnesscenter og spilleautomater. 

Her flyver tiden ganske enkelt afsted i al slags vejr og i alle aldre. I biografen 

vises film for store og små, og stedet er altid et populært samlingspunkt. Alt i 

alt er der altid sikker underholdningsværdi for alle fra tidlig morgen til sen 

aften på Danland Norddjurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


