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Ridning på islandske heste

Nyd Rømøs natur fra hesteryg året 

rundt på Kommandørgårdens 

Islændercenter. 

Vi har ture og heste for både 

erfarne og nybegyndere.

 d

HOTELOVERNATNING MED MORGENMAD 2018
PÅ KOMMANDØRGÅRDEN MELLEM VESTERHAV OG VADEHAV

Surrounded By Nature

Pension /dagens ret
Hver dag tilbyder vi dagens menu 

efter kokkens valg. Der vil altid være 

2 forretter, 2-3 hoveretter (hvoraf 1 er 

vegetarisk) og 2 dessserter at vælge 

imellem.  Dagens menu kan blive 

erstattet af buffet.  

1 hoveret   kr. 168,-

2 retter   kr. 195,-

3 retter   kr 245,-

Børn 3-13 år - 50% rabat.

Bestiller man pension til hele sit op-

hold da tilbydes 20% rabat. (gælder 

dog kun 3 retter)

Spar 10% på ridning og wellness  ved booking af hotelophold på Komman-dørgården. 

Wellness,  pool 
& fitness

Under hele opholdet har I adgang til 

vores pool og dampbad og fitness 

rum, der er åbent fra 7:00-21:00. Her-

udover kan der tilkøbes adgang til 

sauna og tepidarium.  Se også vores 

specielle brochure for wellness be-

handlinger hvor vi yder 10% rabat til 

vores boende gæster. 

Pris inkl. daglig service 
ogslutrengøring

1.1-21.6 & 2.9 - 30.12
For 2 /per person

22.6 - 1.9
For 2 /per person

EV / Enkeltværelse 895,- 995,-

Dobbeltværelse Budget DB Bud 995,-/497,50 1095,-/547,50
Dobbeltværelse Standard DB ST 1095,-/547,50 1195,-/597,50
Vadehavshytte VHY6 1295,-/647,50 1395,-/697,50-  
Dobbeltværelse Romantik DBR 1195,-/597,50 1295,-/647,50
Dobbeltværeselse Superior DBSU 1295,-/647,50 1495,-/747,50
Familiedobbeltværelse DBFam 1295,-/647,50 1395,-/697,50

Opredning voksen 375,- 375,-
Opredning barn 3-11,99 år 275,- 275,-

HåndværkertilbudEr du håndværker giver vi gerne special 
tilbud ved flere overnatninger. 

Østersplukning
I Kommandørgårdens baghave er 

der rig mulighed for at plukke østers. 

Delikatessen er god i måneder der 

ender på -er, og ligger klar til at blive 

spist. Lån østerskort- og kniv og gum-

mistøvler og tag for dig!  På nogle 

dage går vi med og viser dig hvordan 

de tilberedes. 


