Tønder er en hyggelig by med mange aktiviteter i gågaden og
gode indkøbsmuligheder. Byen har en spændende historie og
der er mange muligheder for kultur- og naturoplevelser. Her
kan nævnes:
• Danmarks ældste købstad med sine smukke gamle huse,
gågade, hyggelige parker og Vidåen
Der er mange gode restauranter og caféer
• Museer:
Vandtårnet med flot udsigt og permanent udstilling af
Wegner-stole - som gerne må prøves ☺
Kunstmuseum med speciale i nordisk kunst
Kulturhistorisk Museum med bl.a. sølvtøj og kniplinger
Drøhses Hus med kniplinger
Skulpturhaven
Nolde Museet lige syd for grænsen
• Enestående natur i Nationalpark Vadehavet (på UNESCO's
liste over verdensarv )- marsk og søer lige udenfor byen.
Rigt fugleliv med f.eks. ”Sort sol” (marts-april og september/oktober)
• Mange muligheder for at cykle, ride, vandre, svømme,
spille golf
• Sommermusik på Torvet om lørdagen i juli og august,
events i gågaden, Julebyen fra 2. weekend i november.
Glem ikke grænsebutikkerne i Aventoft, Süderlügum og
Rosenkrantz - der er mindre end 5 km til grænsen.
• Rigt musikliv på Hagges, i kirken og i Pumpehuset

Apartment 4

Vidåen
løber lige
gennem
byen med
mange
smukke
oplevelser
til følge

Se mange flere muligheder - og find links til stederne - på
www.tf-madsen.dk/ferie/

Se priser, kalender og book på www.tf-madsen.dk/ferie/
eller se www.facebook.com/apartment4/
Ring evt. til 2427 0536 eller
skriv til finn@tf-madsen.dk

Medbring selv sengelinned og håndklæder eller tilkøb det.
Gratis internet.

Spikergade 4, Tønder

Huset ligger i centrum af Tønder - kun ca. 100 m fra Torvet og gågaden, tæt på idræts- og svømmehal.
Det er bygget i 1870 og nænsomt restaureret i 2013.
Lejligheden ligger på 1. og 2. sal og er på ca. 90 m2.
Her er plads til 4 (6) personer
+ weekendseng til et barn.

Gang på 1. sal
med udgang til
sydvendt altan - med grill

Køkken med lille spiseplads +
komfur, køleskab og opvasker

Velkommen!

Entré med udgang til gårdhave +
ekstra toilet, vaskemaskine og
tørretumbler

På 1. sal er der
stue, køkken og bad

Stuen med sovesofa + TV, DVD, video og radio + gratis wifi

Brusebad

Se mere og book på
www.tf-madsen.dk/ferie/

I tagetagen er der to
soveværelser med
hver sin dobbeltseng
+ weekendseng til et
barn

Den ene seng er dog
en model af den gammeldags korte slags
(185 cm)

