Rømø

Luksushus nr. 190
Pris per uge fra 5.707 DKK
til 16.086 DKK
BETALES FØR ANKOMST

Leje inkl. tryghedsgaranti
BETALES VED ANKOMSTEN

Depositum
Sengelinned á
Rengøring

2.000 DKK
135 DKK
950 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
2007
140 m 2
2633 m 2

Grundareal
Sauna

Grill og havemøbler

Spabad

Gynge og sandkasse

Bordtennis

Udlejes ikke til

Billard

ungdomsgrupper

Bordfodbold

Ikke-ryger hus

Dart

Husdyr tilladt (2 husdyr)

Spahuset er opført af Skanlux af de bedste materialer på en stor og
roligt beliggende naturgrund på Rømø. Husets omdrejningspunkt det hyggelige opholdsrum - er smagfuldt møbleret og der er mulighed
for at tænde op i brændeovnen. På den anden side af det centralt
placerede opholdsrum kommer I ind i det store aktivitetsrum, hvor I
kan tage et spil dart, bordtennis, spille fodbold ved fodboldbordet eller
pool-billard. Huset har 2 badeværelser, hvoraf et ene indeholder
sauna og et stort indbygget spabad, som indbyder til afslapning og
velvære. Husets køkken er velindrettet med alt hvad man måtte have
behov for under opholdet: Opvaskemaskine, elkomfur, køleskab,
fryser, mikroovn, kaffemaskine, m.m. Når vejret indbyder til det, kan
maden tilberedes udendørs på grillen og nydes på den overdækkede
terrasse, hvor der selvfølgelig er havemøbler.

Internet
Brændeovn

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

Rømø

Luksushus nr. 190

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

Områdebeskrivelse
Rømø er en af Danmarks vadehavsøer og er forbundet med fastlandet via en 10 km lang dæmning. Rømø byder blandt andet
på Skandinaviens bredeste sandstrand, nemlig den 15 km lange Lakolk Strand, hvor der er mulighed for at køre i bil helt ned til
strandkanten. Dog findes der også bilfrie områder, så I kan nyde den lækre strand uden at bekymre jer om biler. Rømøs lange
sandstrande byder på andet end blot badestrande, der er også gode områder for windsurfere. Ét af de naturfænomener I kan
opleve på Rømø, er den store forskel på ebbe og flod. Her skifter vandstanden markant to gange i døgnet.
Rømø består af 90% naturområder med store hedeområder og klitplantager, hvor træer og buske vidner om den bars...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

I nærheden:
Ribe Vikingecenter
Kommandørgården på
Rømø

AFSTAND TIL
Lege og Labyrintpark

Universe - med rabat

Afstand til restaurant
Afstand til indkøb
Afstand til strand
Afstand til golfbane
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4000 m
3000 m
3000 m
5300 m

