Fanø

Luksushus nr. 179
Pris per uge fra 6.709 DKK
til 22.617 DKK
BETALES FØR ANKOMST

Leje inkl. tryghedsgaranti
BETALES VED ANKOMSTEN

Depositum
Sengelinned á
Rengøring

3.500 DKK
135 DKK
1.700 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
1992/2007
228 m 2
3000 m 2

Grundareal
Pool

Brændeovn

Sauna

Grill og havemøbler

Spabad

Gynge og sandkasse

Bordtennis

Trampolin

Billard
Bordfodbold

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Dart

Ikke-ryger hus

Spillekonsol

Husdyr tilladt (2 husdyr)

Dette skønne luksussommerhus på den dejlige ferieø Fanø er perfekt
til begivenhedsrig ferie med familie og venner. I husets rummelige
poolafdeling er der plads til leg i den 25 m2 store pool. Herefter kan I
tage et hvil i den lækre spa til 5 personer eller i saunaen Det store
aktivitetsrum er indrettet med billard, bordtennis, fodboldspil og
komfortable sofagruppe med Playstation 2, så når man holder ferie i
dette sommerhus vil man ikke mangle noget at lave.. Fra spisestuen,
som er opført i åben forbindelse med køkkenet, er der udgang til
husets store terrasse med havemøbler. I haven kan børnene lege i
sandkassen, gynge eller spille fodbold. Der er naturligvis også frit
trådløst internet adgang i huset fra en medbragt computer.

Internet
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Fanø

Luksushus nr. 179

VÆRELSESFORDELING
I luksushuset findes følgende værelser::
3 værelser med 1 dobbeltseng
3 værelser med 2 enkeltsenge
1 hems med 4 madrasser - bedst til børn

Områdebeskrivelse
Tag i sommerhus hvor der er plads til hele familien eller alle vennerne. Hos Luksushuse.dk har vi siden 2003 specialiseret os i
sommerhusudlejning og udlejer sommerhuse rundt om i hele Danmark, på Øland i Sverige og i Nordtyskland. Herunder kan I
læse mere om, hvad Fanø har at tilbyde.
Fanø er beliggende lige midt i Nationalpark Vadehavet ud for Esbjerg og byder på mange smukke naturoplevelser. Fanø er især
kendt for sine strande og ikke mindst den dejlige 15 km lange sandstrand med klart vand og dejlig sandbund. Her er der både
mulighed for at se sæler, bade eller gå på ravjagt. I kan også opleve de flotte skove, hvor I kan møde både rådyr, dådyr og
måske endda krondyr, hvis I er heldige.
...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

I nærheden:
Fiskeri & Søfartsmuseet
Fonden Gamle
Sønderho
Fanø Kunstmuseum

AFSTAND TIL
Legoland Billund
Kommandørgården på
Rømø
Fanø Skibsfart og
Dragtsamling

Nationalpark Vadehavet
Ribe Domkirke

Afstand til restaurant
Afstand til indkøb
Afstand til strand
Afstand til golfbane
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