FORDELE MED KØBMAND HANSEN
www.kobmand-hansen.dk

Nu er der endnu flere fordele at få med købmand Hansens
Feriehusudlejning.
Med nøglen til feriehuset i hånden kan du opnå gode
rabatter hos følgende annoncører. Prøv bl.a. dine evner på golfbanen, ta’ en dukkert eller få rundstykker med hjem i feriehuset.
GIVSKUD ZOO
Zoo, safari og dinosaurpark i ét. 3 oplevelser – 1 billet.
Velkommen i GIVSKUD ZOO. Her får du adgang til tre vidt forskellige
oplevelser på samme billet: Zoo til fods, safaripark i egen bil og
den imponerende dinosaurpark. I snart 50 år har Givskud formidlet
viden og gode dyreoplevelser – et besøg i GIVSKUD ZOO bliver vildt,
sjovt og lærerigt.
GIVSKUD ZOO · løveparken 3 · Givskud, 7323 Give
Tlf. 7573 0222 · www.givskudzoo.dk
Købmand Hansens Café & Bageri
Hjemmebagt morgenbrød hver morgen fra kl. 7.00.
Morgenbuffet mellem kl. 7.00 og 11.00 serveres der bagerens eget
brød og wienerbrød samt kaffe, juice, pålæg, oste, marmelader og
et blødkogt æg.
Stort udvalg af kager, is og caféretter som burgers m.v.
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Priser:
Barn (3-11 år) kr. 95,(normalpris kr. 110,- )
Voksen kr. 180,(normalpris kr. 200,-)

*

*

Billetten skal købes hos købmand Hansens
Feriehusudlejning.

Gratis rundstykker
Få 4 gratis rundstykker mod aflevering
af morgenbrødskortet (vedlagt ankomstkuverten).

Strandvejen 450 · 6854 Henne Strand · Tlf. 7525 1514
Blåvand Zoo
Hyggelig og børnevenlig zoologisk have.
Hvide løver og røde kæmpe kænguruer – eneste sted i Danmark.
Mange klappedyr.
Prøv og rør ved en slange eller hjælp med at fodre dyrene.

1 barn gratis pr. betalende voksen.
Ved forevisning af nøglen til feriehuset er et barn
(0-11 år) gratis i følgeskab med en betalende
voksen.

Østerhedevej 1 · 6857 Blåvand · Tlf. 75279177
www.blaavandzoo.dk

Varde Fritidscenter
– et moderne fritidsanlæg med mange aktiviteter og masser af
liv ... og vi har oplevelserne i fokus.
Vi tilbyder en bred vifte af muligheder til alle aldre, hvilket
afspejles i de mange forskellige aktiviteter og tilbud.
svømmehal med 60 m lang vandrutschebane og bølgebassin.
Bowling • Café • Tennis • Badminton • Bordtennis • Beachvolley
Skateboardbane • Petanque • Fitness
Lerpøtvej 55 · 6800 Varde · Tlf. 7521 2266 · www.ifv-varde.dk
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*

Ugekort for familier
Ved forevisning af nøglen til feriehuset, er det
muligt at få FRI ADGANG for hele familien til
BÅDE SVØMMEHAL OG FITNESS I EN HEL UGE for
kun kr. 375,- pr. feriehus.
Ønskes der også bowling er der et tillæg på
kr. 115,- pr. feriehus.
Billetterne skal købes hos købmand Hansens
Feriehusudlejning.
Må benyttes lige så mange gange man ønsker i
den købte uge.

*

20% rabat på billet til svømmehallen
Ved forevisning af nøglen til feriehuset
gives 20% rabat pr. person på en svømmebillet i Varde Fritidscenter.
Billetterne skal købes hos købmand Hansens
Feriehusudlejning.
Normalpris voksen kr. 50,3-13 år + pensionister kr. 35,-/ 0-2 år gratis.
Ved forevisning af nøglen til feriehuset
kun voksen kr. 40,3-13 år + pensionister kr. 28,-/ 0-2 år gratis.

20% rabat på 1 times bowling
Ved forevisning af nøglen til feriehuset gives der
20% rabat på 1 times bowling i Varde Fritidscenter.
Normalpris mandag-torsdag indtil kl. 16.00
kr. 150,-/mandag-torsdag efter kl. 16.00
kr. 185,-/ fredag-søndag hele dagen kr. 185,-.
Ved forevisning af nøglen til feriehuset kun
mandag-torsdag indtil kl. 16.00 kr. 120,-/
mandag-torsdag efter kl. 16.00 kr. 148,-/
fredag-søndag hele dagen kr. 148,-.

Form og Fritid
Kom og benyt vores fitnesscenter med Technogym maskiner.
Sammensætningen af maskiner er baseret på et bredt publikum.

Fitness 1 dag:
Pris kr. 50,- ved forevisning af nøglen til
feriehuset
(normalpris kr. 75,-)

Fitnesscenteret er for alle fra 15 år og opefter.

Klintingvej 21 · 6830 Nr. Nebel · Tlf. 7528 8731
www.formogfritid.dk
Form og Fritid
Kom og svøm i vores 25 m bassin (28 grader).
Du kan også lege eller slappe af i vores varmtvandsbassin
(34 grader).
Vi har masser af legetøj til børnene. Vi har selvfølgelig også
sauna, der tilbyder gratis saunagus på specielle tidspunkter.
Klintingvej 21 · 6830 Nr. Nebel · Tlf. 7528 8731
www.formogfritid.dk
Din hund er også meget velkommen
Dit firbende familiemedlem er også velkommen på ferie i mange
af vores feriehuse. Visse hensyn og regler på strandene og i
plantagerne skal dog overholdes. Forhør nærmere hos Købmand
Hansens Feriehusudlejning.

*

30% rabat på svømmehal
Ved forevisning af nøglen til feriehuset
kan du købe billetter med 30% rabat.
Billetterne SKAL købes hos Købmand Hansens
Feriehusudlejning.
Normalpris kr. 50,-/børn kr. 25,Ved forevisning af nøglen til feriehuset
kr. 35,-/børn kr. 17,50

1 pose hundesnack
Har du lejet feriehuset hos Købmand Hansens
Feriehusudlejning og medbringer hund – så udleverer vi ved ankomsten GRATIS 1 pose hundesnack ved forevisning af nøglen til feriehuset.

Strandvejen 430 · 6854 Henne Strand · Tlf. 7652 4311
www.kobmand-hansen.dk

Købmand Hansens Feriehusudlejning
Lokalt udlejningsbureau ved Henne Strand med 45 års erfaring.
Vi udlejer i alt ca. 750 private feriehuse i området Henne Strand
og Henne ved Blåbjerg Plantage samt i Houstrup, Bork Havn og
Jegum.

Gratis gave
Har du lejet feriehuset hos Købmand Hansens
Feriehusudlejning, så får alle børn ved ankomsten
1 stk. GRATIS gave ved forevisning af nøglen til
feriehuset.

Strandvejen 430 · 6854 Henne Strand · Tlf. 7652 4311
www.kobmand-hansen.dk
Minigolf i Golf Park West – Lønne
Golf Park West er en 18-hullers adventure minigolfbane, som
er bygget i naturtema med flotte vandløb og vandfald. Ud over
minigolfbanen er der legeplads, trampoliner, hoppepuder, multibane med kunstgræs og terrasseaktiviteter som bowl, petanque,
airhockey, pool og bordtennis.
Pølsevogn, iskiosk og café.

Gratis adgang for 1 person pr. gældende lejemål
Få gratis adgang for 1 person af feriehusets
beboere mod aflevering af Golf Park West
rabatkortet (vedlagt ankomstkuverten).

Vesterhavsvej 150 · Lønne · 6830 Nr. Nebel · Tlf. 2168 7329
www.golfparkwest.dk
Outrup Golfklub
Klubben råder over en hyggelig og velholdt 9-hulsparkbane med
spillemæssige udfordringer for alle, øvet som uøvet. Vestenvinden
er næsten altid i spil og med lidt smalle fairway kan det tage et
ekstra slag inden greens. Pay and Play-spillere er også velkommen.
Banen ligger 10 km fra Henne Strand og Houstup.
Rottarpvej 40 · 6855 Outrup · Tlf. 7652 2921
www.outrupgolfklub.dk
Outrup Golfbane
Outrup Golfbane er hyggelig og uformel “Pay and Play” golf i
dejlige omgivelser. Alle kan spille og udstyr kan lejes. Er du
begynder? – hjælper vi dig i gang.
Kom på Outrup Golfbane og spil uden DGU-kort, her må alle spille
uanset deres kendskab til golf.

Pris/rabat
Normalpris
Hverdage kr. 175,- / Weekend kr. 200,Ved forevisning af nøglen til feriehuset
alle dage kun kr. 120,Højsæson 15/6–15/8, weekendpris hele ugen

Rabat på Par-3 banen
Ved forevisning af nøglen til feriehuset får du ved
køb af greenfee til par 3 banen, en spand bolde
pr. person til driving Range.

Rottarpvej 40 · 6855 Outrup · Tlf. 7652 2921
www.outrupgolfklub.dk
Henne Golfklub
Henne Golfklub er en 18-hullers international golfbane med unik
beliggenhed mellem hav og klit.
Fra de højeste punkter på banen er der en enestående panoramaudsigt over Filsø, Henne Strand og Vesterhavet.

Hennebysvej 30 · 6854 Henne · Tlf. 7525 5610
www.hennegolfklub.dk

Rabat på greenfee
Normalpris: 1/4-31/10 kr. 300,1/11 – 31/3 kr. 200,-

*

Ved forevisning af nøglen til feriehuset:
1/4-31/10 kr. 240,- / 1/11 – 31/3 kr. 160,Billetter skal købes hos Købmand Hansens
Feriehusudlejning.

Henne Golfklub
Henne Golfklub har en 9-huls par 3 bane, der byder golfspillere
velkommen uanset dygtighed. Der er også mulighed for at få
instruktion. Pro-Shop med udlejning af udstyr. Banen er placeret
4 km fra Henne Strand.

Hennebysvej 30 · 6854 Henne · Tlf. 7525 5610
www.hennegolfklub.dk
Varde Golfklub
Berømt for altid at være i super god stand med grønne fairways,
super og hurtige greens.
Med placeringen tæt på Varde By, i den smukke Varde Ådal, byder
en runde på banen også på en storslået naturoplevelse.

Rabat på Par-3-banen
Ved forevisning af nøglen til feriehuset:
Kr. 80,(normalpris kr. 100,-)

*

Billetter skal købes hos Købmand Hansens
Feriehusudlejning.

10% rabat på greenfee

*

Ved forevisning af nøglen til feriehuset:
Kr. 225,(normalpris kr. 250,-)

Gellerupvej 111B · 6800 Varde · Tlf. 7522 4944
www.vardegolfklub.dk
LEGOLAND® Billund Resort – fantastiske oplevelser

Oplevelserne i LEGOLAND® er ikke skaleret ned: Få det ultimative LEGO®
NINJAGO® sus i den interaktive LEGO® NINJAGO® The Ride, hvor I skal
mestre elementerne ild, lyn, jord og is i 3D. For uden jeres hjælp kan
ninjaerne ikke bekæmpe The Great Devourer. Vov jer ind i spøgelseshuset
Ghost – The Haunted House til hårrejsende myrekryb og mærk det frie
fald i Polar X-plorer. Nyd duften af nybagte snobrød hos Høvding Langøre
og gå på opdagelse i masser af små oplevelser fra hele verden i Miniland.
LEGOLAND® venter med oplevelser fra hele verden og masser af highfives i
en fantastisk sæson 2017.

*

25% RABAT – køb din billet her!
Køb dine entrébilletter til LEGOLAND®
hos Købmand Hansens Feriehusudlejning.
Så slipper du for billetkøen ved hovedindgangen og
kan gå direkte ind i parken.
Billetter skal købes hos Købmand Hansens
Feriehusudlejning.

Nordmarksvej · 7190 Billund · www.LEGOLAND.dk
Ringkøbing-Skjern Museum
Oplev den “levende historie” ved Ringkøbing Fjord.
Få fri adgang til Ringkøbing-Skjern Museums mange besøgssteder
i 7 dage. Tag familien med og mød vikingerne, se den fantastiske
udsigt fra toppen af Lyngvig Fyr, hjælp bageren med at bage i en
gammel stenovn og meget mere. Ringkøbing-Skjern Museum er både
for dem, der vil opleve historien – og for dem der vil fordybe sig.
Se alle besøgssteder i brochuren “Levende Historie”, som du
finder hos Købmand Hansens Feriehusudlejning.
www.levendehistorie.dk · info@levendehistorie.dk · Tlf. 9736 2343

Soccerworld
Soccer World er en aktivitetspark med fodbold i centrum, hvor du
finder aktiviteter for hele familien.
Når entréen er betalt, kan du spille alt det fodboldgolf, du vil.
Du kan også prøve fartmåleren, fodboldpool eller en af de mange
andre aktiviteter.

10% og gratis for børn
Ved forevisning af nøglen til feriehuset
får du 10% rabat på køb af ugekortet.
Ugekortet SKAL købes hos
Købmand Hansen for at opnå rabatten.

*

Ugekort med rabat kr. 135,- pr. voksen
(normalpris kr. 150,-)
Børn under 18 år ifølge med voksne har gratis entré.

20% rabat ved forevisning af nøglen til feriehuset
Børn (5-15 år.): kr. 40,(normalpris kr. 50,-)
Voksen: kr. 80,(normalpris kr. 100,-)

Nymindegabvej 200 · 6855 Outrup · Tlf. 7676 7181
www.soccerworld.dk
WOW-Park
En anderledes legepark oppe i træerne.
Familie og venner sammen i naturen.
En sikker succes for alle børn fra 2-102 år.

Gratis adgang for 1 person pr. gældende lejemål.
Få gratis adgang for 1 person af feriehusets beboere ved forevisning af nøglen til feriehuset.

Løvstrupvej 1 · 6900 Skjern · Tlf. 2329 1130
www.wowpark.dk
Rav Mads’ Hus
Vi har ubehandlet rav fra Nordsøen. Brugskunst af dansk design.
Tøj i naturlig materialer.

10% rabat på ravsmykker
Ved forevisning af nøglen til feriehuset får du
10% rabat på ravsmykker.

Åbnet onsdag til søndag 11.00 – 17.00.

Rav Mads’ Hus · Hennesbyvej 7 · 6854 Henne
Tlf. 7666 0066 · www.ravmadshus.dk

Jungle Fun
Jungle Fun er en indendørs klatrepark med en highropebane.
Her bestemmer du selv, hvor modig du er – alle udfordringer er
for sjov – for dig og for dine venner.

Industrivej 38 · 6840 Oksbøl · Tlf. 2051 1175
www.junglefun.dk

10% rabat ved forevisning af nøglen til feriehuset
Pris:
7-11 år: Kr. 153,(normalpris kr. 170,-)
Voksen: Kr. 225,(normalpris kr. 250,-)

Svømmestadion Danmark
Er du en rigtig vandhund? Så har vi en masse sjove ting til dig
og din familie og venner.
Fra lavvandede børneområder til bølgebassin, modstrømskanal og
kæmpe vandrutsjebane.

*

Barn (3-15 år): Kr. 35,(normalpris kr. 42,-)
Voksen: Kr. 55,(normalpris kr. 75,-)
Billetter skal købes hos købmand Hansens
Feriehusudlejning.

Gl. Vardevej 60 · 6700 Esbjerg · Tlf. 7545 9499
www.svdk.dk
Esbjerg Spa & Wellness
På første sal midt i Svømmestadion Danmark ligger vores smukke
wellnesscenter. En skøn oase af fred, ro og harmoni.
Esbjerg Spa & Wellness er et fristed, hvor du kan stresse af,
komme til kræfter og finde den indre ro og balance. Der kan evttilkøbes diverse behandlinger.

Min. 14 år: Kr. 150,(normalpris kr. 195,-)
Billetter skal købes hos købmand Hansens
Feriehusudlejning.

*

Gl. Vardevej 60 · 6700 Esbjerg · Tlf. 7611 4230
www.esbjergwellness.dk
Legeborgen Varde
legeland for børn og barnlige sjæle. legetårn i 3 plan med
rutsjebaner, kuglebade, småbørnsområde og kanonområde.
Morskabsmaskiner m.v.

Roustvej 87 · 6800 Varde · Tlf. 7522 2287
www.legeborgen.dk

Nymindegab Museum
Er du til familiehygge eller kunstinteresseret? Nymindegab
Museum favner bredt, og byder alle velkomne til en god oplevelse. Nymindegab Museum rummer en malerisamling på over
200 kunstværker med motiver taget fra det smukke landskab
omkring det lille fiskerleje.

Rabat ved forvisning af nøglen til feriehuset
Pris på hverdage: Kr. 59,(normalpris kr. 69,-)
Pris i ferier, weekender og helligdage: Kr. 75,(normalpris kr. 85,-)
Rabatten kan ikke kombineres med andre rabatter
og tilbud.

20% rabat på entréen – hent
rabatkupon hos Købmand Hansens
Feriehusudlejning
Pris:
Voksne kr. 60,(normalpris kr. 75,-)

*

Nymindegab Museum · Vesterhavsvej 294, Nymindegab
6830 Nr. Nebel · Tlf. 7525 5544
www.vardemuseerne.dk
Museum Frello
På Museum Frello kan du opleve en helt anden verden: Otto
Frellos fantastiske univers. Frello er en kunstner med en helt unik
stil, der får de fleste voksne og børn til at synes, at kunst er fantastisk! Prøv Frello-skattejagten sammen med børnene.

20% rabat på entréen – hent
rabatkupon hos Købmand Hansens
Feriehusudlejning.
Pris:
Voksne kr. 60,(normalpris kr. 75,-)

*

Museum Frello · Kirkepladsen 1 · 6800 Varde · Tlf. 7522 0878
www.vardemuseerne.dk
Bork Legeland
Bork legeland er et stort indendørs legeland for hele familien på
hele 2.500 m2.
Vi har masser af forlystelser, så uanset om du er til spænding, leg
eller hygge, så har vi noget for dig.
Alle aktiviteter er gratis, når entréen er betalt.

En gratis entrébillet til et barn ifølge med
familien ved fremvisning af nøglen til feriehuset
Pris:
(2-100 år): Kr. 85,-

Enggardsvej 9, Bork Havn · 6893 Hemmet · Tlf. 2226 6215
www.borklegeland.dk
CityJump Varde
CityJump er et over 1.000 m2 trampolinområde på gulve og
vægge. Der er garanti for masser af sund sjov. I trampolinparken
finder du aktiviteter som Dunking Basket. I kan udfordre hinanden i det mega populære boldspil fra USA Dodgeball eller kom til
tops på CityJumps klatrevæg. I kan også ryge på hovedet i vores
pommes frites-grav eller..... ja, mulighederne er mange og sjove.
Vi glæder os til at se jer hos CityJump Varde.

Gratis sokker ved forevisning af nøglen til
feriehuset

Borgpladsen 7 a · 6800 Varde · Tlf. 7370 9540 · www.cityjump.dk
Sportspark Blåvandshuk
Svømmehal med 25 m bassin, stort varmtvandsbassin, spa,
badeland med Vestjyllands højeste og længste vandrutschebaner
og afslapningsområde under en stor glaspyramide.

SportsPark Blåvandshuk · Strandvejen 2 · 6840 Oksbøl
Tlf. 7022 1653 – tast 1.
www.sportspark.dk

Rabat ved forevisning af nøglen til feriehuset
Priser:
Barn kr. 25
(normalpris kr. 40,-)
Voksen kr. 50,(normalpris kr. 70,-)

