Tisvildeleje

Luksushus nr. 277
Pris per uge fra 8.025 DKK
til 22.918 DKK
BETALES FØR ANKOMST

Leje inkl. tryghedsgaranti
BETALES VED ANKOMSTEN

Depositum
Sengelinned á
Rengøring

4.000 DKK
135 DKK
1.800 DKK

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

Husbeskrivelse

FAKTA
Maksimum antal gæster
Antal soveværelser
Opført/ombygget
Husstørrelse

16
6
2011
236 m 2
2000 m 2

Grundareal
Brændeovn

Spillekonsol

Pool

Internet

Spabad

Grill og havemøbler

Sauna

Gynge og sandkasse

Bordtennis
Billard

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Bordfodbold

Ikke-ryger hus

Airhockey

Husdyr tilladt (2 husdyr)

Dette skønne og velindrettede Skanlux poolhus er opført tæt ved den
brede sandstrand og den hyggelige by Tisvildeleje. I husets eget
badeland med 18 m2 pool og vandrutsjebane kan små og store
vandhunde svømme og bade i timevis. Efter svømmeturen kan der
slappes af med en tur i husets store spa og sauna. Hele familien kan
dyste om æren eller opvasken i både airhockey, billard/bordtennis,
Playstation 3, bordfodbold og dart i aktivitetsrummet, og
luksushusets spændende aktiviteter både for store og små gør det
muligt at have det sjovt både ude og inde - uafhængigt af vejret.
Husets omdrejningspunkt - den lyse opholdstue med loft til kip - er
hyggeligt indrettet med brændeovn og smagfulde møbler, og i åben
forbindelse med køkkenet, som naturligvis er fuldt udstyret med alt
hvad man behøver på sin ferie. Huset bliver opdateret start 2022, så
det får et nyt og moderne look.
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Tisvildeleje

Luksushus nr. 277

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

Områdebeskrivelse
Tisvildeleje er én af Danmarks ældste badebyer. Badeglade gæster har i generationer valfartet til Tisvildeleje for at nyde den
fantastiske badestrand og de idylliske omgivelser. Tisvildeleje ligger i Nordsjælland ved Kattegats kyst i et naturskønt område få
kilometer fra Arresø. I Tisvildeleje finder I en af Nordsjællands bedste og mest børnevenlige sandstrande. Ved Tisvildeleje ligger
også Danmarks femte største skov, Tisvilde Hegn, som strækker sig helt ud til stranden, hvor klitter og skovbryn mødes. De
mange attraktioner i Tisvildeleje og Nordsjælland gør området oplagt som feriested til en sommerhustur for både børn og
voksne.
Stranden i Tisvildeleje er en børnevenlig sandst...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

I nærheden:
Carlsberg Museum
Fugleparken
Knud Rasmussens Hus
Stevns Klint

AFSTAND TIL
Tivoli
Segway Cruise Events
Experimentarium

Kronborg
Museum Nordsjælland
Dyrehavsbakken

Afstand til golfbane
Afstand til restaurant
Afstand til indkøb
Afstand til strand
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9200 m
500 m
500 m
1500 m

