Udsholt strand

Luksushus nr. 233
Pris per uge fra 4.976 DKK
til 14.462 DKK
BETALES FØR ANKOMST

Leje inkl. tryghedsgaranti
BETALES VED ANKOMSTEN

Depositum
Sengelinned á
Rengøring

2.500 DKK
135 DKK
1.300 DKK

Depositum og evt. tillægsydelser så som
linned og rengøring betales kontant ved
ankomsten.

Husbeskrivelse

FAKTA
Maksimum antal gæster
Antal soveværelser
Opført/ombygget
Husstørrelse

12
5
2007
152 m 2
1600 m 2

Grundareal
Brændeovn

Grill og havemøbler

Spabad
Sauna

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Bordtennis

Ikke-ryger hus

Billard

Husdyr tilladt (2 husdyr)

Dette velindrettede Skanlux spahus nær Udsholt Strand byder
indenfor til en vellykket familieferie. Huset er indrettet med 5
værelser, 1 hems og 2 badeværelser. I husets store badeværelse
med ovenlysvindue kan der slappes af spabadet eller den store
sauna. Familie og venner kan I aktivitetsrummet udfordres til en
venskabelig dyst i både billard, bordtennis og dart. Køkkenet er
rummeligt og velindrettet, så der er god plads til flere kokke og
køkkenskrivere. Der er en stor terrasse (delvist overdækket), hvor I
kan nyde solen i gode havemøbler. På den store naturgrund, der
omkranser huset, er anlagt en græsplæne hvor børnene kan lege
eller spille fodbold.
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Udsholt strand

Luksushus nr. 233

VÆRELSESFORDELING
I luksushuset findes følgende værelser::
3 værelser med 1 dobbeltseng
2 værelser med 2 enkeltsenge
1 hems med 2 madrasser - bedst til børn

Områdebeskrivelse
På Nordsjællands kyst lige ud til Kattegats brusende bølger ligger området Udsholt Strand vest for Gilleleje. Udsholt Strand er
stedet, I skal tage på ferie, hvis I holder af at dase på stranden, soppe lidt fra tid til anden og se solen gå ned på horisonten, men
også gerne vil have mulighed for en udflugt eller to i løbet af jeres ophold.
Udsholt Strand ligger i et smukt naturlandskab, hvor hvid sandstrand møder smukke, grønne bakker med lyng. Udsholt Strands
nabo mod syd er det fredede område Heatherhill, hvor grønne bakker skaber en fredfyldt kontrast til de omkringliggende
sommerhusområder. I det fredede områder lever mange smukke sommerfuglearter, som I kan opleve henover sommeren.
...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

I nærheden:
Carlsberg Museum
Zoo København
Louisiana
Knud Rasmussens Hus
Stevns Klint

AFSTAND TIL
Tivoli
Planetariet
Segway Cruise Events
Experimentarium

Kronborg
Fredensborg Slot
Museum Nordsjælland
Dyrehavsbakken

Afstand til restaurant
Afstand til indkøb
Afstand til strand
Afstand til golfbane
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2700 m
2700 m
600 m
9200 m

