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Feriecenter åbner fitnesscenter med havudsigt
Skallerup Seaside Resort har givet sine gæster en ekstra god grund til at gå i gang med
fitnesstræningen.
Feriecentret har slået dørene op for et nyt fitnesscenter til fem millioner kroner med
direkte udsigt til Vesterhavet.
Når man bakser med vægte eller pruster på løbebåndet i et fitnesscenter, er omgivelserne
sjældent alt for charmerende.
Men det ændrer feriecentret Skallerup Seaside Resort ved Hjørring nu på.
Skallerup Seaside Resort har netop åbnet et fitnesscenter i to etager på 400 kvadratmeter,
hvor der fra 1. salen er udsigt til hav,
brusende bølger og strand og klitter. Imens gæsterne slipper deres egne kræfter løs, kan de
nyde naturens kræfter.
Det nye fitnesscenter afløser et slidt motionsrum uden havudsigt på 60 kvadratmeter, og
prisen er omkring fem millioner kroner inklusiv nye træningsmaskiner.
”Vi har bygget det, fordi vores gæster har efterspurgt bedre muligheder for at dyrke fitness.
Det var oplagt, at der skulle være havudsigt, og vi tror,
at vi har det fitnesscenter i Danmark, der har den flotteste udsigt,” siger salgs- og
marketingchef for Skallerup Seaside Resort, Mette Green Clausen, med et smil.
Største investering i fem år
Fitnesscentret er en tilbygning til feriecentrets sportshal og legeland få hundrede meter fra
Vesterhavet. I stueetagen kan gæsterne dyrke Loop cirkeltræning,
hvor man med 45 sekunders mellemrum skifter mellem træningsmaskinerne. Her er der også
en sal til holdaktiviteter som crossfit, pilates og yoga.
På førstesalen med den spektakulære udsigt er der et mere traditionelt træningscenter med
løbebånd, motionscykler og diverse træningsmaskiner.
”Fitnesscentret er samlet set vores største investering i de seneste fem år, og det passer rigtig
godt sammen med vores spa- og wellness-afdeling Romulus.
Først kan gæsterne gå i fitnesscentret, og så kan de gå i Romulus og få massage,” fortæller
Mette Green Clausen.
Kåret af Trip Advisor
Derudover tilbyder Skallerup Seaside Resort sine gæster vandland, bowlinghal,
badmintonbaner, et ridecenter og meget andet.
Det er altså ikke uden grund, at ferieresortet i begyndelsen af 2017 for tredje år i træk modtog
en Travellers Choice-pris i kategorien ”Bedste service i Danmark” fra verdens største
rejseside TripAdvisor.
Her er Skallerup Seaside Resort i TOP 3 i selskab med mondæne hoteller som Hotel
D'Angleterre og det eneste feriecenter på listen.
”Det er afgørende for os, at vores gæster får en ferieoplevelse helt i top, og derfor fornyer vi
løbende feriecentret. Til påske åbner vi 10 nye feriehuse, så vi alt får 282 ferieboliger,” siger
Mette Green Clausen.
Overnattende gæster har fri adgang til fitnesscentret, men personer udefra kan også få
adgang til træningsmaskinerne ved at købe en billet eller et titurskort.

