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Rågeleje, den 8. marts 2019
Kære messegæst.

Mange tak for dit / jeres besøg på Feriecenter Rågeleje Klit og Skagenklit’s stand på
Feriemessen ”Ferie for alle” i dagene 22. – 24. februar i Herning. Hal C
Vi havde den store glæde, at flere end 700 gæster besøgte vores stand og gav sig tid til at høre
om vores dejlige ferielejligheder og byttemuligheder i det meste af verden.
Der blev indleveret 670 kuponer til vores konkurrence. 4 vindere af hver en uges ophold på et af
de 2 feriesteder blev udtrukket på messens sidste dag. Vinderne har fået direkte besked fra det
enkelte feriested.
Skulle du/ I beklageligvis ikke være en af de heldige vindere, men alligevel kunne overveje en
særdeles nem og herlig ferieform, så har vi følgende tilbud til messegæster:
Vi tilbyder 1 uges prøveophold for kr. 2000,- inkl. slutrengøring og forbrug af el og vand.
Hvis I indenfor 14 dage efter opholdet kontakter vores ejendomsmægler
Jette Birkholm på tlf. 3675 7461, mail post@timeshare.dk
og vælger at investere i en af ejerforeningens gratis uger og blive medejer af Feriecenter
Rågeleje Klit, refunderer vi lejebeløbet kr. 2000,- og betaler ½ skødesalær.
Som medejer af Rågeleje klit følger der 1 års gratis medlemskab af den internationale
bytteorganisation RCI eller RCI Points, hvor ferieugen kan bruges som bytteobjekt i 100
lande.
Messetilbuddet for Feriecenter Rågeleje Klit er gældende til afholdelse inden 31. december
2020. Ring og bestil en uges ferie ”først til mølle princippet”
www.raageleje-klit.dk
Vi glæder os at byde jer velkommen!
Venlig hilsen
Per S. Rosshaug
Formand for E/F Feriecenter Rågeleje Klit

