Lohals

Luksushus nr. 307
Pris per uge fra 6.957 DKK
til 24.592 DKK
BETALES FØR ANKOMST

Leje inkl. tryghedsgaranti
BETALES VED ANKOMSTEN

Depositum
Sengelinned á
Rengøring

4.500 DKK
135 DKK
1.700 DKK

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

Husbeskrivelse

FAKTA
Maksimum antal gæster
Antal soveværelser
Opført/ombygget
Husstørrelse

16
6
2013
218 m 2
1000 m 2

Grundareal
Brændeovn

Grill og havemøbler

Pool

Gynge og sandkasse

Spabad

Fodboldmål

Sauna
Bordtennis

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Billard

Ikke-ryger hus

Bordfodbold

Husdyr tilladt (2 husdyr)

Dart

Særligt lystfisker-egnet

Dette skønne og yderst velindrettede luksussommerhus er bygget af
Skanlux og beliggende på charmerende Langeland, som er et besøg
værd på alle tider af året. Sommerhuset har en dejlig luksuriøs
poolafdeling med 18 m2 pool, vandrutschebane og et stort spabad
samt sauna. Her kan besøgende gæster rigtig slappe af og nyde
tilværelsen. Når I er færdige med at bade og slappe af i spaen og
saunaen, er der rig mulighed for en lille dyst i aktivitetsrummet. Her
kan I udfordre hinanden i billard, dart, fodboldspil, Wii, Playstation 3
og bordtennis. Opholdsrummet er med køkken, spisepladser,
brændeovn og sofagruppe husets naturlige samlingspunkt, og herfra
er der desuden kig til de badende i poolafdelingen . Fordelingen af
værelser i dette dejlige sommerhus er meget praktisk delt op i to
afdelinger med tre soverum i hver og en hems med 4 sovepladser.
Når I trænger til lidt luft udendørs, kan I hygge jer ved grillen på den
delvist overdækkede terrasse.

Spillekonsol
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

Lohals

Luksushus nr. 307

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

Områdebeskrivelse
Havnebyen Lohals ligger på Langelands nordlige spids og er omringet af skov på den ene side og har udsigt over Storebælt og
den fynske østkyst på den anden. Langeland er et ferieparadis, som danner rammen om en god og uforglemmelig ferie med
kulturelle oplevelser. Adam Oehlenschläger er under et af sine besøg i begyndelsen af 1800-tallet blevet inspireret til at skrive
vores fædrelandssang "Der er et yndigt land".
Den langelandske natur indbyder til lange gåture. Der er rig mulighed for at opleve det lokale dyreliv på nært hold. Langeland er
et paradis for fugle og har dermed også mange fuglereservater, I kan tage ud og udforske – måske blot for at se den smukke
natur. En oplevelse udover det sæd...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

I nærheden:
Egeskov
Odense Zoo

AFSTAND TIL
Langelandsfort
Valdemarsslot

Naturama Svendborg
Gorilla Park

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