Kramnitze

Luksushus nr. 157
Pris per uge fra 3.638 DKK
til 12.242 DKK
BETALES FØR ANKOMST

Leje inkl. tryghedsgaranti
BETALES VED ANKOMSTEN

Depositum
Sengelinned á
Rengøring

2.000 DKK
135 DKK
1.200 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
4
2005
150 m 2
1200 m 2

Grundareal
Brændeovn

Grill og havemøbler

Spabad

Gynge og sandkasse

Sauna

Udlejes ikke til

Bordtennis

ungdomsgrupper

Billard

Ikke-ryger hus

Bordfodbold

Husdyr ikke tilladt

Dart
Spillekonsol
Internet

Her kan du se en <a href="https://my.matterport.com/show/?
m=sH1MECQ7wH1" target="_blank">Virtuel Reality Model</a> af
huset. Nær Rødbys børnevenlige strand inviterer dette dejlige spahus
ind til en dejlig familieferie. Huset er bygget af Skanlux og indrettet
med 4 værelser (heraf 2 værelser med elevationssenge), 1 hems og 2
badeværelser. I husets store badeværelse med ovenlysvindue kan
der slappes af i spabadet eller den store sauna. Huset opvarmes
primært med luft/luft varmepumpe, men ved behov kan der suppleres
med el-radiatorerne. Herudover er der også i huset en brændeovn. I
aktivitetsrummet kan der udfordres til en dyst mod venner og familie i
både billard, bordtennis, bordfodbold, dart og Playstation 3. På TV er
der Canal Digital med 45 kanaler udover de mange tyske kanaler.
Der er også trådløst internet i huset. Der er 1 højstol og 2
weekendsenge til rådighed. Køkkenet er rummeligt og velindrettet, så
der er god plads til flere kokke og køkkenskrivere, og der er
induktionskomfur og opvaskemaskine fra 2017. Derudover er der
mikroovn, 2 kaffemaskiner og en el-kedel. Der er en stor terras...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)
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Kramnitze

Luksushus nr. 157

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

Områdebeskrivelse
Kramnitze er en hyggelig lille landsby, som tidligere var et fiskerleje. Der drives dog stadig fiskeri fra Kramnitzes lille hyggelige
havn, og der kan købes fisk fra bådene. Nær havnen ligger den dejlige og børnevenlige sandstrand med klitter. Fra toppen af
diget får I udsigt over havet og det flade landskab.
Lolland er også perfekt til cykelture for hele familien, og der er afmærket mange spændende ruter – f.eks. rundt om Maribosøerne eller Bandholm.
Fra Kramnitze er der kun kort afstand til Lollands mange attraktioner som f.eks. Knuthenborg Safaripark, hvor I kan komme på
rundtur i næsten hele verden. Safariparken har mere end 40 dyrearter fordelt på forskellige kontinenter. ...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

I nærheden:
Knuthenborg Safaripark
Middelaldercentret

AFSTAND TIL
Maribo Domkirke
Krokodille Zoo

Søfartsmuseum
Fuglsang Kunstmuseum

Afstand til restaurant
Afstand til indkøb
Afstand til strand
Afstand til golfbane
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800 m
800 m
600 m
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