Blåvand

Luksushus nr. 273
Pris per uge fra 9.649 DKK
til 29.195 DKK
BETALES FØR ANKOMST

Leje inkl. tryghedsgaranti
BETALES VED ANKOMSTEN

Depositum
Sengelinned á
Rengøring

4.500 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
290 m 2
2600 m 2

Grundareal
Brændeovn

Bar

Pool

XL-køkken

Spabad

Legehems til børn

Sauna

Grill og havemøbler

Bordtennis

Gynge og sandkasse

Billard
Bordfodbold

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Dart

Ikke-ryger hus

Spillekonsol

Husdyr tilladt (2 husdyr)

Dette fantastiske Skanlux-poolhus nær det betagende Vesterhav og
Blåvands skønne natur byder på en fantastisk ferie på alle tider af
året. Huset har en skøn poolafdeling med en 18m2 stor pool med
tilhørende vandrutsjebane, stort spabad med plads til 4 til 6 personer
og sauna. Hvis man ønsker yderligere aktiviteter, så er dette
luksuriøse sommerhus med billard/bordtennis, Playstation 3, Wii,
fodboldspil og dart det helt rigtige valg. Der er naturligvis også gratis,
trådløst internet i huset. Disse sengepladser er fordelt ud på 7
soverum, som igen er fordelt ud på 2 soveafdelinger, hvilket gør det
aldeles velegnet til at flere familier kan holde deres ferie sammen.
Hver soveafdeling har sit eget badeværelse med gulvvarme.
Terrassen er delvist overdækket og perfekt til at nyde den danske
sommer. Til de mindste gæster er der både sandkasse og gynger.

Internet

Luksushuse.dk · Livøvej 2A · DK-8800 Viborg · Tel. 87 25 71 65 · info@luksushuse.dk
Åbningstider: Mandag-Torsdag kl. 8.00 -16.00 · Fredag kl. 8.00 -15.00

Blåvand

Luksushus nr. 273

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
Blåvand er en livlig ferieby på Danmarks vestligste punkt med et hyggeligt og familievenligt miljø, et væld af butikker og masser
af gode spisesteder ofte med udendørs servering om sommeren. I Blåvand kan I kombinere hyggelig familieferie med frisk
havluft og traditionel sommerhusstemning. Grønne skove, hvide klitter og et rigt dyreliv gør området helt fantastisk til en rolig
familieferie med børnevenlige strande og massevis af aktiviteter til dage både med regnvejr og solskin.
Er Blåvand jeres base, kan I bruge dagene ved Vesterhavet eller på ture ind til de større byer, der ligger i nærheden. Esbjerg,
Varde og Ribe ligger alle inden for køreafstand og har masser af seværdigheder, der er et besøg...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

I nærheden:
Fiskeri & Søfartsmuseet
Tirpitz Museum
Nationalpark Vadehavet
Fonden Gamle
Sønderho
Fanø Skibsfart og
Dragtsamling

AFSTAND TIL
Legoland Billund
Sandskulpturfestival i
Søndervig
Kabelpark ved Hvide
Sande

Bork Legeland

Ribe Domkirke

Fanø Kunstmuseum

Jernkysten

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

Stauning Whisky
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5000 m
1800 m
1800 m
2500 m

