Tisvildeleje

Luksushus nr. 276
Pris per uge fra 11.842
DKK til 31.102 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

18
7
2011
236 m 2
2200 m 2

Grundareal
Pool

Brændeovn

Sauna

Grill og havemøbler

Spabad

Gynge og sandkasse

XL-køkken

Fodboldmål

Bordtennis
Billard

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Bordfodbold

Ikke-ryger hus

Dart

Husdyr tilladt (2 husdyr)

Spillekonsol

Særligt baby-egnet

Internet
Bar

Dette fantastiske og velindrettede Skanlux luksussommerhus er både
sommer og vinter det perfekte sted at slappe af med familie og gode
venner. Sommerhuset er godt placeret på en lukket vej og indeholder
sit eget "vandland", hvor poolen på 19 m2 byder på romersk trappe,
modstrømsanlæg og vandrutsjebane. Svømmeturen kan suppleres
med en tur i den skønne spa med plads til 6 personer eller med en
tur i saunaen. Luksushuset har et spændende aktivitetsrum, hvor
hele familien kan dyste i billard, bordtennis, bordfodbold, og dart. Her
er også en bar med køleskab til kolde drinks, når tørsten skal
slukkes. Skulle spillelysten ikke være styret endnu, kan I også
udfordre hinanden på husets Playstation 4 (husk at medbringe egne
spil). Ude i haven er der endvidere fodboldmål og klatretårn, så børn
og barnlige sjæle kommer aldrig til at kede sig her i huset. Husets
omdrejningspunkt, køkkenalrummet, er i åben forbindelse med
stuen, som er hyggeligt indrettet med brændeovn og smagfulde
møbler. Der er adgang til den dejlige solrige terrasse via de to
terrassedøre, så I let kan trække udenfor, når vejret indbyder til det.
Køkkenet...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)
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Tisvildeleje

Luksushus nr. 276

VÆRELSESFORDELING
I luksushuset findes følgende værelser::
2 værelser med 1 dobbeltseng
5 værelser med 2 enkeltsenge
1 hems med 4 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
Louisiana
Knud Rasmussens Hus
Stevns Klint

AFSTAND TIL
Tivoli
Segway Cruise Events
Experimentarium

Fugleparken
Museum Nordsjælland
Dyrehavsbakken

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

