Lohals

Luksushus nr. 308
Pris per uge fra 7.862 DKK
til 25.919 DKK
BETALES FØR ANKOMST

Leje inkl. tryghedsgaranti
BETALES VED ANKOMSTEN

Depositum
Sengelinned á
Rengøring

5.000 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
2013
242 m 2
1000 m 2

Grundareal
Brændeovn

Bar

Pool

Grill og havemøbler

Spabad

Gynge og sandkasse

Sauna

Fodboldmål

Bordtennis
Billard

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Bordfodbold

Ikke-ryger hus

Dart

Husdyr tilladt (2 husdyr)

Spillekonsol

Særligt lystfisker-egnet

På Langeland ligger dette skanlux-luksushus, der med sine mange
aktiviteter, er en alle tiders ferieoplevelse uanset vejr og årstid.
Husets eget vandland med 18 m2 pool med vandrutsjebane, sauna
og stort spabad er en oplevelse i sig selv og helt perfekt til store og
små vandhunde. Den hyggelige spise-/opholdsstue er indrettet med
et rummeligt og praktisk køkken, spisepladser og en sofagruppe med
brændeovn og fladskærms-tv. Hvis man ønsker rigeligt med
aktivitetsmuligheder så kan I her udfordre hinanden i et spil dart eller
pool/billard, og der er også mulighed for at dyste i bordtennis,
fodboldspil eller Wii/Playstation 3. Udendørs kan børnene gynge,
lege i sandkassen eller spille fodbold og den danske sommer nydes
på den store terrasse.

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. 308

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
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

Souvenirmuseum
Gorilla Park

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