
 

Priser for 2018/2019 

Metal Skjern-Ringkøbing´s ferielejlighed nr. 41  

Lemvig Feriecenter. 

 

Perioder 

Weekend  

2 døgn 

fre – søndag 

 Pris pr. 

døgn 

søn – fredag 

 Ugepris 

fre - fredag 

16.02.18 – 22.06.18 735 kr. 318 kr. 2072 kr. 

22.06.18 – 10.08.18 xxx. xxx. 2407 kr. 

10.08.18 – 12.10.18 735 kr. 318 kr. 2072 kr. 

12.10.18 – 19.10.18 xxx. xxx. 1728 kr. 

19.10.18 – 08.02.19 541 kr. 201 kr. 1376 kr. 

 08.02.19 – 15.02.19 xxx xxx. 1376 kr. 

Eksl. El forbrug, der afregnes med kr. 2,50 pr. kWh. til afdelingen. 

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 

Lemvig feriecenter 

 

      www.Metal-SkjernRingkobing.dk 

 



Metal Skjern-Ringkjøbings ferielej-

lighed i Lemvig 
Afdelingen kan tilbyde afdelingens medlemmer og dennes 
familie leje af en dejlig ferielejlighed.  
Og det til en fordelagtig pris uanset om du/i ønsker en 
uges ophold eller bare en minieferie. 
Lejligheden er indrettet med al den komfort og plads, som 
en familie indtil 5 personer har behov og brug for til en vel-
lykket ferie.  
Der er to soverum med dobbeltsenge/boxsenge.  
I opholdsstuen er derforuden TV og radio, gode møbler og 
en sovesofa.  
Det åbne køkken har komfur, emhætte, køleskab samt kaf-
femaskine. 
Afdelingens ferielejlighed er beliggende i Lemvig Feriecen-
ter, som ligger lige ned til en flot marina og en badestrand. 
Her kan man bade, trave, cykle, surfe og Vesterhavet ligger 
inden for et kvarters kørsel i bil. 
Man kan også vælge en af feriecentret`s mange aktiviteter, 
hvor bl.a. den store swimmingpool er til fri afbenyttelse for 
metallerne og deres familie. 
Den hyggelige Limfjords-by Lemvig er delt i en nedre og en 
øvre del, og tæt op af den spændende natur med stejle 
skrænter. 
Strandpromenaden mellem byen og feriecentret indbyder til 
en afslappende travetur. Efter en god dags aktiviteter kan 
vejret afgøre, om der skal tændes op i lejlighedens brænde-
ovn, eller om terrassen er stedet, hvor familien skal slappe 
af. 
 
 
 

 
Praktiske oplysninger: 
Indendørs aktiviteter:  
Svømmebassim (12x25 m)- Børnebassin (31 
grader) - Spabad - Sauna - Tyrkisk dampbad - Solarium*) - 
legekælder 
med bordtennis og kuglebad - Poolbillard*) - Air-hockey*) - 
Spilleautomater*) 
*)=mod betaling. 
 
Udendørs aktiviteter: Tennisbaner - Beachvolley - Lege-
pladser – hoppepude 
 
I området findes desuden: Minigolf - 18-hullers golfbane - 
lystbådehavn - put-and-take søer - Minimarked i maj-sept. 
 
Udflugtsmuligheder: Lemvig 1,5 km - Vesterhavet 15 km - 
Bovbjerg Fyr 15 km - Jyllands akvariet 20 km - Hjerl Hede 
50 km - Blomsterpark 60 km - Sommerland West 45 km 
 
Kort om Lejligheden: Antal m2: ca 50 - Antal senge: 5 
 

  


