
Tjek gerne visitvejen.dk 
for de mange muligheder i Vejen kommune!

Her er nogle forslag:
Hjemstavnsgården, Sdr. Hygum
Danmarks ældste højskole, Rødding
Vejen Kunstmuseum, Vejen
Glad Zoo, Lintrup
Welling Lansbymuseum
Lillelund Julemuseum, Brørup
Jels Vikingespil, Jels 
Der er også gode cykelruter 

Danmarks ældste by, Ribe
Vadehavet og Kammerslusen, Ribe

Der foreligger gode Greenfee aftaler med 
4 golfbaner i området (8-20 km).

Forhør nærmere i informationen.

HVOR BOR VI?OPLEVELSER

RØDDING CENTRET
Søndergyden 15, 6630 Rødding

73 84 54 00 - 73 84 54 08
www.rcentret.dk

Book/kontakt på rodding@danhostel.dk 

RØDDING CENTRET
Mere end bare én overnatning!

Jels
Vikingespil

Wellings
Landsby-
museum



OVERNATNING OPLYSNINGER

Vi råder over følgende 
overnatning:

1 stk. dobbeltværelse 

3 stk. sovesale

2 stk. værelser 
(max. 8 pers.)

1 stk. værelse
(max. 6 pers.)

Fælles bad & toilet på gangen til disse! 

6 stk. hytter 
med eget bad/toilet,
køleskab og elkedel
(max. 6 pers.). 

Se priser på www.rcentret.dk 

Fitness
Vi har et stort fitness 
lokale som benyttes 
gratis af vore overnat-
tende gæster. Der er alt
hvad man behøver for 
at få en god træning. 
Dagskort kan købes i informationen.

Biograf
Centret har 2 biograf-
sale.
Der er altid en god 
film på programmet. 
Se mere på 
www.roeddingbio.dk
Der er plads til 50 og 130 pers.

Centret har også
Bibliotek, bordtennisborde, festlokaler, fodboldbaner,
fysikterapeut, helsebad, idrætshaller, junior- & ung-
domsklub,  kunstgræsbane, kursus- & møde facilite-
ter, legerum, minigolf, 
padelbane, springgrav,
senetens behandler, 
skydebane, tennisbaner. 

Hytter til max. 6 pers.

Café goma 
Vores egen café serverer
lækre café retter, sand-
wich, burgere, stjerne-
skud. Se hele menuen og
åbningstider på 
www.rcentret.dk

Bowling
Vi har 4 super gode
baner… 
Der er børnebander som
kan op- og nedtages en-
keltvis pr. person pr. tur.
Bestil bane på
rodding@danhostel.dk

Svømmehal
Vores badeland har varmtvandsbassin, børnebassin,
rutsjebane, spabad, sauna og dampbad.
Der er klatrevæg og 
mange andre legered-
skaber i bassinet.
Kig ind til os, også på 
en dagsbillet. 

Se åbningstider og priser 
på www.rcentret.dk 

tilkøb:
Morgenmad
Sengelinned

Ved overnatning hos 
Rødding Centret

er der
gRatiS adgang

til svømmehal og 
fitnesslokale i 

offentlig åbningstid.

Få flere informationer på www.rcentret.dk
- eller book din overnatning på rodding@danhostel.dk

Meget mere end én overnatning!


