
Bo hyggeligt i skønne Rørvig
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Hyggelige hotelværelser i Rørvig. Tæt på havnen i Danmarks skønneste natur.
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Velindrettede temaværelser

Kvaliteten er i top på Rør vig Centret ved enhver overnatning. Rørvig Centret, beliggende i Odsherreds skønneste natur, rummer alle de faciliteter

enhver begivenhed har brug for.

Selvom det er mange år siden jagtbaron Baunitz byggede sin egen mini-udgave af Eremitageslottet,

der senere skulle blive til Rørvig Centret, er vi fulgt med tiden og har løbende renoveret,

så Rørvig Centret i dag fremstår moderne og personligt.

VVii  ttiillbbyyddeerr  vvæærreellsseerr  mmeedd  ppeerrssoonnlliigghheedd..

Alle værelser er forskellige og har sit helt eget tema.

Frem for alt er de hyggelige, alle med eget badeværelse, fladskærm og WIFI.

BBooookkiinngg..

Vi forsøger altid at give vores gæster det bedste af os selv, og vi glæder os til, at byde dig velkommen.

Vi skaber løsninger for dine behov.
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Alt hvad hjertet begærer

Oplev den gode atmosfære på Rør vig Centret. Uanset om du er gæst ved en familiefest, et virksomhedsarrangement eller holder ferie,

er det vores opgave, at du skal nyde øjeblikket fuldt ud.

Fra du slår øjnene op, og sætter dig til et smukt morgenbord, til frokostens store buffet

eller til middagens veldækkede bord, vækker vores mad altid begejstring blandt vores gæster.

Vi sætter en stor ære i at servere god mad og lækkerier tilberedt af lokale råvarer.

RReessttaauurraanntteerr  oogg  CCaaffééeerr

I højsæsonen har Rørvig et væld af gode spisesteder med alt fra spændende fisk til røde bøffer,

det fine franske køkken til vegetariske retter. Alt kan afsluttes med en lækker italiensk is på Rørvig Havn.

MMoottiioonn

Ovenpå alle lækkerierne kan vi tilbyde et dejligt velindrettet fitnessrum,

hvis ikke du vælger en rask travetur til Rørvig Havn eller Højsandet,

der begynder i vores baghave.

Altid en fr isk minibar



76 Højt til himlen. Havet lige her. Tid til øjeblikket.

Fritid, frisk luft og lystfiskeri

Rør vig Centret har oplevelser for enhver smag. Rørvig Centret er et oplagt sted for en kort eller længere ferie 

- om man er voksen, barn eller familiens hund.

AAkkttiivviitteetteerr

Odsherred og Rørvig læger op til alverdens aktiviteter for alle aldersgrupper uanset årstiden.

Den flotte natur og de smukke strande byder på andet og mere end sand mellem tæerne.

Med Rørvig Centret som udgangspunkt er der ikke langt til havnens afdeling for vinterbadere

med efterfølgende sauna, eller til havets spisekammer i vandene omkring os.

UUddeennddøørrss  jjuulleemmaarrkkeedd

I starten af december afholdes udendørs julemarked med alt hvad der hører til:

Glögg, lune æbleskiver, juletræer og en stemning af ren hygge.

Et udvalg af lokale producenter, præsenterer deres rigtig lækre varer.

Skab din egen juledekoration og få lidt varme i kroppen med smagsprøver

på specialøl fra et lokalt mikrobryggeri og meget mere...

Lej en postcykel



Adresse:

Nørrevangsvej 49

DK - 4581 Rør vig

Telefon:

+45  59 91 88 44

Site:

www.ror vig-centret.dk

e-mail:

info@ror vig-centret.dk

facebook.com/rorvigcentret
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