Liseleje

Luksushus nr. 361
Pris per uge fra 13.554
DKK til 32.323 DKK
BETALES FØR ANKOMST

Leje inkl. tryghedsgaranti
BETALES VED ANKOMSTEN

Depositum
Sengelinned á
Rengøring

4.500 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
2016
236 m 2
1600 m 2

Grundareal
Brændeovn

XL-køkken

Pool

Grill og havemøbler

Spabad

Gynge og sandkasse

Sauna

Fodboldmål

Bordtennis

Legetårn til børn

Billard

Trampolin

Bordfodbold
Dart

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Spillekonsol

Ikke-ryger hus

Internet

Husdyr ikke tilladt

Bar

Ca. 500 meter fra Liseleje by og strand i det gamle
sommerhusområde i Liseleje finder I Bella Beach. Dette Skanluxsommerhus ligger på en ugeneret solrig grund med gammel
beplantning i gåafstand til Liseleje by. Her finder I liv hele året og
med dets mange restauranter, isboder, cafeer, bager og
supermarked behøver I ikke bevæge jer andre steder hen. Liseleje
Strand findes ad små stier og den brede og nordvestvendte strand er
både børnevenlig og perfekt til at nyde solnedgangen over havet efter
aftensmaden. Står der seværdigheder på ønskesedlen, så byder
området på både smukke slotte og aktiviteter til hele familien.
Køkkenet er holdt i en New Yorker-stil med sorte låger, metro fliser
og industrielle lamper. Resten af huset er holdt i et behageligt tema
med indirekte belysning, lysdæmpning og billeder af strande fra hele
verdenen. Foruden de 7 soveværelser, tre badeværelser samt
hemsen er der mulighed for at benytte poolrummet med 18 m2 pool
med vandrutschebane, svømmetræner, spabad og sauna eller
aktivitetsrummet med pool, bordfodbold, dart, Nintendo Wii og
Playstation. Der er trådløst internet i hele huset, tre tv’e...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)
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Liseleje

Luksushus nr. 361

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
Asserbo ligger ved Tisvilde Hegn - i smørhullet mellem Tisvildeleje og Liseleje. Området omkring Liseleje/Asserbo byder på
lange hvide sandstrande med Blåt Flag og livreddere i sommerferien, store skove og mange spændende udflugtsmål. Når du
lejer et af vores luksussommerhuse i Asserbo, kan du besøge Liselejes mange hyggelige butikker, restauranter, isboder og den
store naturlegeplads.
Handelsbyen Frederiksværk er charmerende og bestemt også et besøg værd. Frederiksværk er præget af kanalen som forbinder
Arresø med Roskilde Fjord. Det gamle kanonstøberi Gjethuset er i dag et kulturhus med teater, musik og kunstudstillinger.

Den sjællandske ...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

I nærheden:

Tivoli
Planetariet
Frederiksborg Slot
Museum Nordsjælland
Dyrehavsbakken

AFSTAND TIL
Kronborg
Fredensborg Slot
Louisiana
Knud Rasmussens Hus
Stevns Klint

Zoo København
Fugleparken
Segway Cruise Events
Experimentarium

Afstand til golfbane
Afstand til indkøb
Afstand til restaurant
Afstand til strand
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5000 m
500 m
500 m
700 m

