Tilbud fra Harboøre Centeret
Så er vi klar med nye tiltag i Harboøre Centeret. Om du skal holde børnefødselsdag, familiedyster,
skal lave et sjovt arrangement i din kortklub eller med vennerne, så har vi noget, der passer til dig.
På bagsiden af brochuren kan du ligeledes se hvad vi tilbyder i Center- Caféen.
Vores Café har åbent alle dage og der kan bestilles take away alle dage indenfor åbningstiderne.
Husk at se efter opslag rundt i byen, når vi arrangerer fællesspisning, strikkeklub, kroket,
seniorgymnastik, foredrag samt en masse andre spændende tiltag.
Har du forslag til flere nye tiltag, må du meget gerne kontakte os – vi er åbne for alle nye ideer.
Velkommen i Harboøre Centeret
Børnefødselsdag
Nu kan du holde din fødselsdag i Harboøre Centeret.
Vi tilbyder et arrangement med spisning og op til 3 aktiviteter, hvor du frit kan vælge mellem
fodbold, squash, hockey, golf, bueskydning, tæppecurling, bordtennis samt meget mere.
Ligeledes kan du vælge mellem 2 menuer.
Prisen er min. 1500,- kr. for en børnefødselsdag.
Det er op til 15 personer og hvis der er flere end 15 deltagere er prisen herefter 100,- pr. person over
de 15 deltagere. Skulle I have lyst til at benytte vores skydebane er der også mulighed til dette. Det
afregnes til dagsprisen og aftales individuelt.
Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os for at høre nærmere. Hvis ikke ovenstående
menuer samt aktiviteter er lige det du kunne tænke dig, sammensætter vi naturligvis gerne et tilbud,
er passer lige til din fødselsdag.
Vi glæder os til at se dig og dine venner i Harboøre Centeret.
Familiedyst
Har I familien på besøg og vil lave et anderledes arrangement, så kom op i Harboøre Centeret og
prøv en Familiedyst.
Vi sammensætter arrangementet så det passer lige til jeres behov. Det kan være en dag med fuld
forplejning, men det kan også være, at I blot ønsker at komme i Centeret og dyste – alt er muligt. Vi
tilbyder et arrangement hvor dysterne kan være i golf, bueskydning, curling, boccia, bordtennis,
billard, fodbold, hockey samt meget mere.
Prisen er min. 1500,- kr. for en Familiedyst.
Det er op til 15 personer og hvis der er flere end 15 deltagere er prisen herefter 100,- pr. person over
de 15 deltagere. Skulle I have lyst til at benytte vores skydebane er der også mulighed til dette. Det
afregnes til dagsprisen og aftales individuelt.
Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os for at høre nær-mere. Vi sammensætter så et
tilbud, der passer lige nøjagtig til dig og din familie. Dette tilbud kan ligeledes benyttes, hvis det er
en kortklub, strikkeklub eller lignende.
Vi glæder os til at se jer i Harboøre Centeret.

