Skåstrup strand

Luksushus nr. 341
Pris per uge fra 8.239 DKK
til 23.471 DKK
BETALES FØR ANKOMST

Leje inkl. tryghedsgaranti
BETALES VED ANKOMSTEN

Depositum
Sengelinned á
Rengøring

3.500 DKK
135 DKK
1.600 DKK

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

Husbeskrivelse

FAKTA
Maksimum antal gæster
Antal soveværelser
Opført/ombygget
Husstørrelse

14
5
2015
195 m 2
1240 m 2

Grundareal
Pool

Gynge og sandkasse

Sauna

Legetårn til børn

Spabad

Trampolin

Bordtennis

Stik til el-bil

Billard
Bordfodbold

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Dart

Ikke-ryger hus

Spillekonsol

Husdyr tilladt (2 husdyr)

Internet

Særligt baby-egnet

Projektor og lærred

Særligt lystfisker-egnet

Brændeovn

Her kan du se en <a href="https://my.matterport.com/show/?
m=FNRCbbxEBRb" target="_blank">Virtuel Reality Model</a> af
huset. Dette skønne Skanlux-sommerhus med havkig ligger i gåafstand til den børnevenlige Skåstrup Strand, og i køreafstand til
Odenses mange attraktioner og shoppingmuligheder. Poolrummet
indbyder både til badning og afslapning med poolen på 15 m2 med
integreret volleyball-net, modstrømsanlæg og romersk trappe,
spabad og sauna. Det centrale opholdsrum, der er indrettet med
både sofagruppe, Apple TV, projektor, lærred, spisepladser,
brændeovn og velindrettet køkken, er husets naturlige samlingspunkt.
I aktivitetsrummet kan alle generationer hygge sig med en dyst i
bordtennis, bordfodbold, billard eller dart eller på husets Playstation3.
Der er 2 soveværelser med dobbeltsenge, 3 med 2 enkeltsenge, og
en hems. På husets store og delvist overdækkede terrasse med
havkig og udekøkken kan der grilles på den store gasgrill, solbades
og hygges, og børnene kan gynge, lege på plænen eller i
sandkassen. Huset har desuden indendørs opbevaringsplads til
medbragte cykler eller barnev...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

Grill og havemøbler
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Skåstrup strand

Luksushus nr. 341

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

Områdebeskrivelse
Nordfyns varierede natur med smukke skove og 80 km af Danmarks skønneste badestrande og områdets mange attraktioner
byder hele året rundt velkommen til et besøg fyldt med masser af spændende oplevelser for hele familien.
Badestrandene hører til Danmarks bedste badestrande, og med 80 km kyststrækning er der lagt op til mange timers aktiviteter
på stranden og ved havet. Området er desuden kendt for at være et paradis for lystfiskere.
Den 72 km lange Marguerit-rute og de mange afmærkede naturstier indbyder til en frisk cykel- eller gåtur med madkurven.
I området kan man besøge flere charmerende herregårde og slotte, slentre en tur på Bogense Marina og besøge de m...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

I nærheden:
Egeskov
Danmarks
Jernbanemuseum
Legoland Billund
Bridgewalking Lillebælt
Hvalsafari

AFSTAND TIL
Naturama Svendborg

Odense Zoo

Nyborg Slot
Fjord & Bælt
Madsby Legepark
Den Fynske Landsby

Clay Keramikmuseum
Givskud Zoo
Vikingemuseet Ladby

Afstand til golfbane
Afstand til indkøb
Afstand til restaurant
Afstand til strand
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7600 m
7500 m
8000 m
800 m

