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Hold ferie i Syddanmark

De dejligste resorts findes i Sønderjylland 
og her er højt til loftet,.Bliv hjemme i 
Danmark og hold ferie på et lækkert 
resort, sammen med hele familien eller 
bare jer to alene.

På Enjoy Resorts er der plads til alle 
generationer. 
I Gråsten er det specielt de yngste som 
elsker vores badeland og de ældre, der 
glæder sig over at være med på ferie i de 
store ferieboliger. 
På Rømø finder vi flere teenagere, som 
surfer ferien igennem på det trådløse 
net, imens forældrene nyder naturen og 
hinanden.

Begge resorts er placeret midt i den rå 
natur tæt på skov og strand. Det ideelle 
sted at holde ferie og slappe af fra en travl 
hverdag.

Et ophold på Enjoy Resorts giver fri adgang 
til badeland/pool, wellnessområde (16+ år) 
med saunaer, spa bade, fitness og meget 
mere. Børn under 16 år er velkomne i 
wellness på udvalgte tidspunkter.

Legepladser indenfor og udenfor til børn 
og barnlige sjæle, samt en lang række 
aktiviteter er til rådighed for vores gæster.

Hvis det ikke er nok, kan I finde konkylier, 
østers skaller, fange krabber og måske 
endda finde rav på stranden.

Velkommen
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Opholdet på Enjoy Resorts kan også 
kombineres med en tur til Universe, opleve 
Sort Sol eller tage en sejltur til øen Sylt, 
hvor shoppingoplevelsen er helt speciel.

Vi glæder os til at byde jer velkommen.

Velkommen 
Indhold 
Enjoy Resorts Rømø 
Enjoy Resorts Marina Fiskenæs 
Wellness 
Badeland 
Rømø Golf Links 
Marina Fiskenæs Lystbådehavn 
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Unikke oplevelser på Rømø

Placeret midt i nationalpark Vadehavet 
ligger et af Danmarks største wellness 
resorts. Omgivet af Rømøs rå natur og 
landskab giver stedet ro fra dagligdagens 
travle liv.

På Rømø står solen rødmende op over 
Vadehavet efter en nats dans med månen i 
den romantiske og smukke natur.

Rømø er livskvalitet, frihed og autentisk 
ferieliv for alle.

Enjoy Resorts Rømø

Et ophold på Enjoy Resorts Rømø giver 
adgang til det luksuriøse wellnessområde 
med spa og poolfaciliteter, samt muligheden 
for at prøve kræfter med Rømø Golf Links.

Her er muligheden for at samle familien 
under samme tag til enestående oplevelser, 
som skaber unikke minder.

Enjoy Resorts
Rømø
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Smukt beliggende i Gråsten

Omgivet af skov, vand og strand i 
naturskønne omgivelser, ligger dette 
velkendte resort med 156 rummelige 
ferieboliger.

Naturen og boligerne er oplagte til ro, 
fordybelse og afslapning.

Enjoy Resorts Marina Fiskenæs

Et ophold på Enjoy Resorts Marina 
Fiskenæs giver adgang til badeland med 
vandrutsjebane og klatrevæg,  samt det 
store, rolige og hyggelige wellness område 
med spa, pool faciliteter og fitness.

Til børnene er Børnebumleren et paradis 
af leg og sjov.

Udeområderne har hoppepude, klatrestativ 
og legepladser til timevis af leg.

Enjoy Resorts
Marina Fiskenæs
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Rømø

Wellnessområdets mange bade giver rig 
mulighed for forkælelse af enhver art.

Hos Enjoy Resorts Rømø kan du lade dig 
forkæle i 2.600 overdådige m2 wellness 
med al tænkelig luksus og et ocean af 
behandlinger og kurbade.

Vores professionelle behandlere fører dig 
ind i forkælelsens velvære og hjælper dig til 
at genfinde balance og energi,

alt imens de smukke rum, liflige dufte og 
den blide musik stimulerer dine sanser.

Velvære for
krop og sjæl
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Gråsten

De smukke omgivelser byder på en 
afslappet atmosfære med en enestående 
udsigt over havnen og alle lystbådene.

1. sals wellness tilbyder den specielle urte- 
og lys sauna, dampbad og hvileområde.  
Det store hvileområde har udsigt over 
fjorden, hvilket giver mulighed for at lade 
tankerne glide og mærke overskuddet og 
roen brede sig indefra.

I den nedre del finder man 
varmtvandsbassin med tilhørende 
udendørsspa og koldtvandskar. En god start 
inden besøget i de finske saunaer.

Wellness 
for alle
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Rømø

Uanset din alder har du rige muligheder for 
at boltre dig i vores store swimmingpool.

Her kan man spille vandvolley, lege med 
vandredskaber eller prøve den nye aktivitet 
– at gå på vandet i en Water Ball.

De allermindste kan plaske løs i 
babybassinet.

Når man har lyst til afslapning kan man 
også nyde vores spabad.

Den populære swimmingpool er et 
tilbagevende tilholdssted, især for børn og 
efter mange timers plask og leg, falder de 
nemt til ro ved pejsen om aftenen.

Er du en 
vandhund?



 9

Gråsten

Når der skal slappes af og børnene vil i 
vandet, så er det subtropiske badeland 
en oplagt mulighed. Her er der blandt 
andet en klatrevæg og en 50 m lang 
vandrutsjebane.

De mindste børn kan lege i det 33° varme 
børnebassin sammen med mor og far, 
mens de større børn boltrer sig i det store 
bassin.

Man kan også slappe af i boblebadet med 
havudsigt.

Skal man have en pause fra badningen, kan 
man tage en bog med og ligge i en hvilestol 
og læse.

Når sulten melder sig, kan man gå i 
bistroen – direkte fra badeland, uden at 
skulle klæde om.

Er du til
plask og leg?
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Rømø Golf Links har en smuk beliggenhed 
ud til havet.

Banen er designet af Michael Traasdahl 
Møller efter de traditionelle skotske 
linksbaner.

Banen er nok bedre kendt som startbane 
for den danske Ecco Tour.

Den 18-hullers links golfbane med 
mesterskabsmål, er kendetegnet ved søer, 
samt en fantastisk udsigt over klitterne og 
havet.

Rømø Pay & Play – en 9-hullers 
bane

Her kan du spille uden at være medlem af 
en golfklub.

Hvis man ikke selv har udstyr, er der 
mulighed for at leje dette i receptionen.

Rømø
Golf Links
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Området er en populær sejlerdestination 
med flere hyggelige havnemiljøer, der 
emmer af maritime aktiviteter og utallige 
gæstende både og sejlere.

Lystbådehavnen Marina Fiskenæs tilbyder 
mere end 200 liggepladser for sejlbåde i 
størrelsen fra 15 fod – 42 fod.

Fra lystbådehavnen kan man tage på 
fisketur eller fange krabber fra badebroen.

Man kan også tage en tur på vandcyklerne, 
leje en kano og nyde en stille og rolig tur 
på vandet.

Marina Fiskenæs
lystbådehavn
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Restaurant Le Gourmand

Restaurant Le Gourmand på Rømø har 
udsigt over golfbanen, hvor man kan se 
Vadehavet og Vesterhavet mødes.

Der er afslapning om sommeren på den 
store solterrasse og varm hygge indendørs 
om vinteren ved den store pejs.

Der tilbydes et varieret menukort med 
fokus på lokale og sæsonbetonede råvarer.

Restaurant Fiskenæs

Restaurant Fiskenæs serverer en udsøgt 
buffet, samt traditionel brunch i vores 
hyggelige restaurant med udsigt over 
lystbådehavnen.

Bistroen serverer lette retter eller en 
god is på en varm sommerdag – med 
udsigt over badelandet fra den sydvendte 
solterasse.

 
Restauranter
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Når børnene har boltret sig i poolen eller 
badelandet, og når isen er spist, men de 
stadig er sultne efter mere leg, er der god 
plads til at lege videre både inde og ude.

Legepladserne er for dem, som har meget 
energi og her er der rig mulighed for at 
klatre, gynge, kravle eller hoppe.

For dem som tør begå sig på Wii eller 
PlayStation har vi spil og lege som de fleste 
kan være med til.

Til de største børn som fordyber sig i 
cyperspace på deres tablet eller computer 
har vi gratis WiFi.

I feriesæsoner har vi altid flere aktiviteter 
for børn.

For børn
i alle aldre
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De klare linjer der kendetegner 
skandinavisk arkitektur, giver ferieboligerne 
deres særlige karakter som gør, at de 
naturligt falder ind i området, der er 
omgivet af klitter og marskland.

Ferieboligerne er indrettet på to etager.

I stueplan er der et moderne åbent 
køkken. I forlængelse af køkkenet er der 
brændeovn, spiseplads og en hyggekrog 
med musikanlæg. Her finder man også to 
soveværelser og badeværelse.

1. sal er indrettet med en stor opholdsstue. 
Der er et gennemgående vinduesparti med 
adgang til en stor sydvestvendt balkon med 
solsenge.

Alle ferieboliger har digital tv, gratis WiFi, 
to terrasser og mulighed for at parkere 
bilen foran hoveddøren.

Her skal I bo
Rømø
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I Gråsten består resortet af to 
ferieboligtyper samt Penthouse-lejligheder.

Luksus ferieboligerne er frit beliggende 
med udsigt til skov, vand og strand.
Boligerne er oplagte til at samle hele 
familien, alle generationer, under samme 
tag.

Ferieboligerne er på henholdsvis 1 eller 1½ 
plan.  De er på 100 m² med køkken, stue, 4 
soveværelser og har spa og sauna.

Luksus penthouselejlighederne er alle på 
68m² med plads til 2 eller 4 personer.

Alle lejlighederne har 20 m² terrasse med 
udsigt over marinaen og fjorden.

Alle huse har digital tv, gratis WiFi og 
muligheden for parkere to biler foran 
hoveddøren.

Her skal I bo
Gråsten

1 plan

11/2 plan 1.sal11/2 plan stue
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Rømø - Sylt Færgen sejler jer til den 
tyske ø Sylt - eller Sild, som den kaldes 
på dansk. Sylt er en smuk ferieø med 
fine butikker og ikke mindre end 350 
restauranter.

Sønderstrand er stedet man tager hen 
for at slikke sol og bade om sommeren. 
Stranden er Nordeuropas bredeste 
sandstrand, lige ud til Vesterhavet.

Sort Sol er et utrolig flot naturfænomen, 
der oftest opleves i marksområder ved 
Vadehavet. Store flokke af stære samles og 
når de flyver afsted i flokke kan de danne 
så stor en sky, at de dækker for solen.

Nationalpark Vadehavet strækker sig 
helt fra Blåvand og ned til grænsen.

Her kan du nyde den fantastiske natur og 
et mangfoldigt dyreliv.

Ta’ ud og oplev
Rømø
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Gråsten Slot er et gammelt gods 
der nu bruges af de kongelige, som hver 
sommer kommer til Gråsten og holder 
sommerferie. Oplev den fortryllende 
slotshave.

Dybbøl Mølle fremstår som det danske 
nationale symbol i grænselandet.

Møllen var centrum for voldsomme kampe 
i både 1848-1849 og 1864.

Universe er en oplevelsespark på 
Nordals, hvor man er midt i orkanens øje.

Der står oplevelserne i kø for dig, og du 
skal bare kaste dig ud i dem. Universe har 
et væld af forunderlige attraktioner, vilde 
aktiviteter og lærerige oplevelser.

Vi garanterer en dag, du aldrig glemmer.

Flensborg by har mange spændende 
cafeér og rige shoppingmuligheder.

Denne historiske by er utrolig smuk, såvel 
sommer som vinter og til jul.

Ta’ ud og oplev
Gråsten
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Fri adgang

Et ophold giver fri adgang til alle centerets 
faciliteter i åbningstiden både wellness, 
badeland, børnebumleren og fitness.

Børn er velkomne i wellness på udvalgte 
tidspunkter i voksent selskab.

Aktiviteter og faciliteter kan benyttes fra kl. 
12.00 på ankomstdagen.

På afrejsedagen kan man benytte 
faciliteterne frem til kl. 16.00

Det anbefales at booke 
wellnessbehandlinger inden ankomst.

Ankomst/Afrejse

Indflytning kan tidligst ske kl. 15.00 på 
ankomstdagen.

Udflytning skal ske senest kl. 11.00 på 
afrejsedagen.

 
Værd at vide
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Periode	A Ophold Extra	nat Ugeophold Weekend
Feriehus	(4+4	pers) 4.494																											 1.505																											 12.019 4.494
Feriehus	(4+2	pers) 4.284																											 1.391																											 11.239 4.284
Feriehus	(4	pers) 3.778																											 1.244																											 9.998 3.778

Periode	B Ophold Extra	nat Ugeophold Weekend
Feriehus	(4+4	pers) 4.009																											 1.131																											 9.664 4.009
Feriehus	(4+2	pers) 3.796																											 1.018																											 8.886 3.796
Feriehus	(4	pers) 3.456																											 1.007																											 8.491 3.456

Periode	C Ophold Extra	nat Ugeophold Weekend 3=2* 4=3* 5=4*
Feriehus	(4+4	pers) 3.191																											 871																															 7.546 3.191 3.191																											 4.062																											 4.933																											
Feriehus	(4+2	pers) 2.964																											 758																															 6.754 2.964 2.964																											 3.722																											 4.480																											
Feriehus	(4	pers) 2.715																											 610																															 5.765 2.715 2.715																											 3.325																											 3.935																											

Periode	D Ophold Extra	nat Ugeophold Weekend 3=2* 4=3* 5=4*
Feriehus	(4+4	pers) 2.960																											 610																															 6.010 2.960 2.960																											 3.570																											 4.180																											
Feriehus	(4+2	pers) 2.736																											 497																															 5.221 2.736 2.736																											 3.233																											 3.730																											
Feriehus	(4	pers) 2.511																											 406																															 4.541 2.511 2.511																											 2.917																											 3.323																											

Periode	A Ophold Extra	nat Ugeophold Weekend
Feriehus	(8	pers) 4.878																									 1.356																									 11.658																							 4.878																									 	 	
Feriehus	(6	pers) 4.559																									 1.213																									 10.624																							 4.559																									 	 	 	

Periode	B Ophold Extra	nat Ugeophold Weekend 	 	 	
Feriehus	(8	pers) 3.998																									 948																												 8.738																									 3.998																									 	 	 	
Feriehus	(6	pers) 3.327																									 784																												 7.247																									 3.327																									 	 	 	

Periode	C Ophold Extra	nat Ugeophold Weekend 3=2* 4=3* 5=4*
Feriehus	(8	pers) 3.648																									 937																												 8.333																									 3.648																									 3.648																									 4.585																									 5.522																									
Feriehus	(6	pers) 3.054																									 795																												 7.029																									 3.054																									 3.054																									 3.849																									 4.644																									

Periode	D Ophold Extra	nat Ugeophold Weekend 3=2* 4=3* 5=4*
Feriehus	(8	pers) 3.117																									 754																												 6.887																									 3.117																									 3.117																									 3.871																									 4.625																									
Feriehus	(6	pers) 2.544																									 601																												 5.549																									 2.544																									 2.544																									 3.145																									 3.746																									

Periode	A 01.07-11.08
Periode	B 08.04-16.04 20.05-26.05 24.06-30.06 12.08-18.08 14.10-20.10 23.12-02.01.18
Periode	C 11.02-24.02 01.04-07.04 17.04-19.05 27.05-23.06 19.08-22.09 21.10-28.10
Periode	D 03.01-10.02 25.02-31.03 23.09-13.10 29.10-22.12

Enjoy Resorts Marina Fiskenæs

Enjoy Resorts Rømø

2017

Min. 2 overnatninger 
* Produkt kun gyldigt i periode C & D 
3=2 - Ankomst på en søndag, mandag eller tirsdag. 
4=3 - Ankomst på en søndag eller mandag. 
5=4 - Ankomst på en søndag. 

Udsigtstillæg Kr. 100 pr. nat 
Ovennævnte priser er excl. forbrug af el & vand. 
Vejledende pris kr. 2,8 pr. kWh & kr. 80,00 pr. m³



Rømø 
Vestergade 31, Havneby 
DK - 6792 Rømø 
Tlf.: +45 74 75 56 55 
info-rr@enjoyresorts.dk

Gråsten 
Fiskenæsvej 2 
DK - 6300 Gråsten 
Tlf.: +45 73 65 00 33 
info-mf@enjoyresorts.dk

www.enjoyresorts.dk


