
Hold ferie i skønne Rørvig

r ø r v i g c e n t r e t
k o n f e r e n c e r ,  k u r s e r  o g  f e r i e b o l i g e r

Ferieboliger i det skønne Rørvig i Odsherred. Tæt på havnen. gode restauranter og en af Danmarks bedste badestrande.
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Velindrettede fer ieboliger med høj komfort.

“Dybesøstien”, akvarel udført af Flemming H - en lokal Rør vigkunstner.



3Højt til himlen. Havet lige her. Tid til øjeblikket.

Moderne feriehuse

Vores nye ferieboliger er bygget i 2014. Hvert hus indeholder stue 
og delvist åbent køkken med spiseplads, soveværelse med dobbeltseng, bad med brus og toilet 

og en veludstyret terrasse med spiseplads og solsenge.
Alt hvad I har brug for til en hyggelig ferie i skønne Rørvig.

Husene ligger i vores park, der grænser op til Sandflugtsplantagen.
Her er der fred og ro til at høre fuglene synge.

I  bor i gåafstand - ca. 300m - til Rørvig Havn, en af Danmarks hyggeligste havne,
hvor der altid er masser af aktivitet for både 

børn og voksne.

Skal I købe ind, ligger Rørvig by kun 10 minutter væk, hvis man tager den hyggelige tur 
langs Isefjorden på gåben. Her finder I flere indkøbsmuligheder.

Vi udlejer også cykler, hvis I gerne vil besøge de mange gårdbutikker og kunsthåndværkere 
i vores lokalområde på to hjul.
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Oplev det særlige lys fra Kattegat og Isefjorden.

“Multe”, akvarel udført af Flemming H - en lokal Rør vigkunstner.
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Sjællands Skagen

Det er ikke uden grund, at Rørvig og strandene omkring i mere end 100 år 
har gået under navnet "Sjællands Skagen" i folkemunde.

Lyset heroppe er noget helt særligt. Det skyldes, at vi er omkranset af Kattegat og Isefjorden.
Og så er Rørvig velsignet med særligt mange solskinstimer.

Gennem flere generationer har lyset tiltrukket mange kunstnere.
Der findes derfor flere kunstnerkolonier og arbejdende kunstværksteder.

I kan bade i Kattegat fra Rørvig strand, en af Danmarks allerbedste 
og mest børnevenlige sandstrande.

Her er klitter, hvidt sand og egen livredder i hele sommerhalvåret.
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Rør vig er den perfekte ramme for en afslappende og hyggelig fer ie.

"Glaskunst fra MOMA glas, et af Odsherreds mange kunstværksteder.
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Oplevelser for hele familien

Rørvig og Odsherred er spækket med gode oplevelser for hele familien.
Om I er til højt tempo eller afstressende naturoplevelser, bestemmer I selv.

I skal bare vælge, hvad I gerne vil.

Rørvig Havn er vidt berømt for sit krabbefiskeri, gode iskiosk og hyggelige stemning.
Hvert år strømmer børn og barnlige sjæle til havnen, når solen skinner.

I kan også tage den lille færge til Hundested og tilbage, hvis I vil se Isefjorden fra vandsiden.

I Rørvig og omegn finder I også gårdbutikker og åbne kunstværksteder,
hvor I kan købe lækre lokale delikatesser og se, hvordan det smukke kunsthåndværk bliver til.

Og lidt længere væk ligger spændende Hempels Glasmuseum, sjove Sommerland Sjælland 
og idylliske Malergården Odsherreds Kunstmuseum.

Rørvig Centret arrangerer også selv flere begivenheder i løbet af året.
Om sommeren står den blandt andet på Rock i Rørvig, Rørvigs egen musikfestival,

og Dragsholm Revyen. Og I december kan I komme til stort julemarked.



Adresse:
Nørrevangsvej 49
DK - 4581 Rør vig

Telefon:
+45  59 91 88 44

Site:
www.rør vig-centret.dk

e-mail:
info@rør vig-centret.dk

facebook.com/rorvigcentret


