Virksund

Luksushus nr. 249
Pris per uge fra 2.794 DKK
til 11.021 DKK
BETALES FØR ANKOMST

Leje inkl. tryghedsgaranti
BETALES VED ANKOMSTEN

Depositum
Sengelinned á
Rengøring

2.500 DKK
135 DKK
1.075 DKK

Depositum og evt. tillægsydelser så som
linned og rengøring betales kontant ved
ankomsten.

Husbeskrivelse

FAKTA
Maksimum antal gæster
Antal soveværelser
Opført/ombygget
Husstørrelse

10
4
2008
145 m 2
2794 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)

Dette fantastiske Skanlux spahus er opført nær det lille fiskerleje med
den skønne strand ved Virksund. Huset er indrettet med 4 værelser, 1
hems og 2 badeværelser. I husets store badeværelse kan der
slappes af spabadet eller den store sauna. I aktivitetsrummet kan der
udfordres til en dyst mod venner og familie i både billard, bordtennis
og dart. Køkkenet er rummeligt og velindrettet, så der er god plads til
flere kokke og køkkenskrivere. Der er en stor terrasse (delvist
overdækket), hvor I kan nyde solen i gode havemøbler. På den store
naturgrund, der omkranser huset, er der også tænkt på de mindste
gæster med gynger og sandkasse.

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

Virksund

Luksushus nr. 249

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
Virksund ligger i Midtjylland og er en lille by beliggende ved Hjarbæk Fjords udmunding ved Limfjorden. Fra Virksund er der 20
kilometer til Skive og 34 kilometer til Hobro, hvor der er gode shoppingmuligheder.
Der er rig mulighed for lange traveture langs fjorden via gode og afmærkede vandrestier. Har I jeres cykel med er der også
spændende naturoplevelser for jer– med masser at se på undervejs.
Virksund har et gammelt, hyggeligt havnemiljø med kro, cafeteria og Marina. På havnen restaureres skibe, og der er masser af
faciliteter for sejlsportsfolket. På en tur til havnen kan du blive underholdt af sælernes leg og jagt efter sild – eller blot nyde
stemningen og atmosfæren.
Str...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

I nærheden:

Skive Kunstmuseum
Viborg Stiftsmuseum

AFSTAND TIL
Daugbjerg Kalkgruber
Mønsted Kalkgruber

Viborg Domkirke

Afstand til golfbane
Afstand til restaurant
Afstand til indkøb
Afstand til strand
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4700 m
1000 m
1000 m
600 m

