Opgrader dit sommerhus

FÅ ET WILDCARD TIL
DIG & DINE GÆSTER
FRI ADGANG TIL ALLE AKTIVITETERNE I HARBOØRE CENTERET
Harboøre Centeret er et topmoderne idræts- og kulturcenter. Udover et hav af
fritidsaktiviter, er det også stedet til koncerter og foredrag. Man kan mødes med
vennerne, dykke ned i lokalhistorisk arkiv eller måske købe en bid mad i caféen.
Tilbud til sommerhusejere
Ved køb af vores sommerhuskort får alle i husstanden fri adgang til Harboøre
Centerets aktiviteter – også evt. lejere af sommerhuset.*
Prisen for et årsabonnement for ét sommerhus er kr. 1.500,-.
Beløbet betales over PBS – kvartalsvis på kr. 375,-.
Ved køb af et sommerhuskort kan du frit benytte dig af nedenstående.
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• 2.000 m2 aktivitetsområde
• Lethal med kunstgræs – fodbold,
volley, tennis og badminton
• Skaterbane
• Trampoliner
• Hoppepude
• CrossFit stativ
• Motionsredskaber
• Krolff
• Udendørs BMX bane
• Stangtennis

Komplet moderne motionscenter
Dart
Spinning
Badminton
Squashbaner
Cirkeltræning
Pool/Billiard
Bordtennis
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Du er naturligvis altid velkommen her i centeret, for at se og prøve vores faciliteter.
Du er også altid velkommen til at kontakte os hvis der skulle være spørgsmål til
ovennævnte tilbud.
Bestilling på mail: hcenteret@hcenteret.dk, eller på tlf.: 97834617.
Har du allerede et årsabonnement, skal du være opmærksom på at den gamle
ordning udløber i løbet af 2016. Kontakt os for at få den nye ordning!

Jesper Holm

RING

Halinspektør, Harboøre Centeret

97 83 46 17

Med venlig hilsen

& HØR MERE

*Tilbudet gælder ikke ejere som er bosat i 7673 Harboøre. Til sammenligning koster
fri adgang til motionscenter for én person i et år normalt kr. 2.000,-.
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