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Her er al tid
kvalitetstid
Du kender det godt. Følelsen af at være sammen på den der helt rigtige måde. En måde som
føles sund og rigtig. Sådan helt nede i maven.
En måde som gør os rigere. Afslappede. Eller
giver os mere energi. Hvor vi gør mere af det, vi
har lyst til. Dét er kvalitetstid.

Beliggenhed direkte
ud til det brusende
Vesterhav
Den danske Vesterhavskyst! Der findes vel
næppe et område i Danmark, som er bedre
egnet til at holde ferie. Her, hvor de brusende
bølger møder den uberørte naturidyl, findes en
fornemmelse af frihed uden lige. En beliggenhed, der gør Skallerup Seaside Resort til noget
helt særligt.
I Skallerup forener vi den fred og ro, som vi blev
tildelt fra naturens side, med sjove og hyggelige
aktiviteter. Vi danner rammen om traditioner, for
traditioner bliver til, når noget giver mening.

Bo midt i den smukke
fredede natur
Efter en lang dag med grin, leg og hygge i
vandlandet eller i vores kreative værksteder er
det rart at kunne læne sig tilbage i en feriebolig,
hvor lyden af bølgerne sætter sit unikke præg
på feriestemningen.
Det er netop det, den nordjyske Vesterhavskyst
kan – og det er én af mange grunde til, at vores
feriegæster bliver ved med at komme tilbage.
Vi råder over 292 ferieboliger fordelt på forskellige boligtyper med plads op til 18 personer.
Vi tilbyder både hyggelige klassiske ferieboliger,
der emmer af sommerhusstemning samt skønne
spahuse i flere forskellige størrelser. Ønsker du
en ferielejlighed, kan vi tilbyde både
2 og 4 pers. lejligheder med havudsigt.

Tid til
at lave alting
eller ingenting

I Skallerup er der højt til himlen og masser af
plads til både udfoldelse og ren afslapning. Her
har du frihed til selv at vælge gear. Mulighed for
at træde i gamle fodspor og for at sætte nye.
For at være noget for nogen eller for bare at
være sammen.
Vi holder åbent 365 dage om året, og vores
aktivitetsprogram er spækket med sjove og
udfordrende aktiviteter. Som boende gæst har
du fri adgang til bl.a. vandland, svømmehal,
saunagus, stort indendørs legeland, sansehave,
dyregård, fitnesscenter...
Yderligere er der adgang til bowlingcenter,
sportsfaciliteter, aktivitetsværksted, ridecenter
og et væld af andre aktivitetsmuligheder for
hele familien.
Husk at slå vejen forbi både vores udendørs
minigolfbane samt vores 18-hullers indendørs
black light minigolfbane, hvor UV-belysning får
køller, bolde og forhindringer til at lyse op og
bringe de tematiserede vægge og gulve til live i
et fantastisk oplevelsesunivers.
Ønsker du at være aktiv, også i din ferie, kan du
udover vores fitnesscenter og sportshal, prøve
kræfter med vores udendørs padelbane, vores
cykel-, vandre- og løbeture eller melde dig til
holdtræning.

Madoplevelser
for alle
Stor som lille - i Skallerup finder du et varieret
udvalg af spisesteder for enhver smag.
Slip for madlavning, og prøv vores familievenlige
restaurant med a la carte og buffet, og lad dig
friste af caféens lette anretninger, gode kaffe
og lækre is.
For de voksne er Galleriet en kulinarisk oplevelse,
hvad angår både mad og vin.
Ønsker du at spise i ferieboligen, kan du bestille
take-away eller besøge vores supermarked,
som altid har et stort udvalg af varer samt en
bake-off afdeling, der hver dag byder på friskbagte rundstykker, brød og andet bagværk.
Læg desuden vejen forbi bowlingcentret og
vores irske pub, hvor vi tilbyder lækre snacks,
kolde øl samt farverige drinks.

Snus til livet på landet,
og kom helt tæt på
gårdens dyr

Ahhh… en blød hestemule i hånden. Lyden af de
små geder og de bløde marsvin.
Hvad kan næsten føles mere fredfyldt?
Besøg vores dyregård, og hjælp med at fodre
dyrene på den daglige fodrerunde. Her kan du
bl.a. opleve grise, kaniner, får og høns samt
snuse til livet på landet.
Besøg den lille hyggelige café Madam Blås
køkken, leg på gårdens legeplads, og book en
ridetur på de smukke islandske heste eller en
træktur på de søde små ponyer.

Hverdagsvelvære
og selvforkælelse
Som en del af Skallerup finder du også Romulus
– spa & wellness. Her kan du nyde roen i et
univers, hvor tiden næsten står stille.
I Romulus er der adgang til termalbade, dampbade, saunaer og mulighed for at vælge mellem et stort udvalg af wellnessbehandlinger.
På udvalgte tidspunkter er det muligt at tage
børnene med i de voksnes wellnessunivers.
Og nu vi er ved selvforkælelse, så må du ikke
snyde dig selv for en tur i vores store sansesauna, hvor vores gusmestre hver dag giver
dig en saunagus i verdensklasse. Er du til en
tur i bølgen blå, kan du kombinere dukkerten
med et besøg i vores havsauna med havudsigt beliggende direkte ved stranden. Her kan
du også opleve saunagus.
Faciliteter:
• 4 termalbade: 28, 34, 36 og 38 grader
• Koldtvandsbassin og udendørs
varmtvandsbassin
• Saunaer og dampbade
• Sansesauna og saunagus
• Hvileområde og vandmassage
• Frisk frugt, kaffe, saft og vand ad libitum

07/22 – Vi forbeholder os retten til at ændre i behandlinger og priser. Forbehold for eventuelle trykfejl.

Vi er et feriecenter med 292 ferieboliger og et centerområde med vandland, svømmehal, fitnesscenter, romersk bad,
sportsfaciliteter, aktivitetsværksted, legeland, bowling, restauranter, supermarked og ridecenter m.m. Læs mere på www.skallerup.dk
Skallerup ligger i Vendsyssel 5 km nord for Lønstrup og 14 km vest for Hjørring i skøn natur med Vesterhavet til den ene side
og indlandsklitter og skov til den anden. Med vores beliggenhed tæt på både Hirtshals (25 min. kørsel) og
Frederikshavn (45 min. kørsel) er det nemt at komme hertil, hvis du kommer med færgen fra Norge eller Sverige.
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