Ho ved Blåvand

Luksushus nr. 364
Pris per uge fra 10.165
DKK til 28.034 DKK
BETALES FØR ANKOMST

Leje inkl. tryghedsgaranti
BETALES VED ANKOMSTEN

Depositum
Sengelinned á
Rengøring

4.000 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

16
8
2013
286 m 2
1992 m 2

Grundareal
Brændeovn

Grill og havemøbler

Pool

Gynge og sandkasse

Spabad

Fodboldmål

Sauna

Volleybane

Bordtennis

Trampolin

Billard
Bordfodbold

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Dart

Ikke-ryger hus

Spillekonsol

Husdyr tilladt (2 husdyr)

Internet
XL-køkken

Skønt beliggende i et naturskønt område i Ho findes dette
velindrettede poolhus. Området omkring Ho/Blåvand byder på store
naturoplevelser, flotte badestrand, hyggelige butikker og gode
spisesteder. Sommerhuset har et dejligt poolområde med en 21 m2
stor pool, hvor der kan svømmes, leges og bades i timevis. Samtidig
er der mulighed for afslapning i både spa og sauna. Energi kan der
bruges masser af i aktivitetsrummet, hvor gæsterne udfordre
hinanden i billard, bordtennis, bordfodbold og dart. Ligesom der også
kan spilles PlayStation3 eller ses TV fra sofagruppen. I
sommerhusets midte kan måltiderne indtages omkring det store
spisebord med plads til alle gæster. Køkkenalrummet byder udover
spisebord også på veludstyret køkken med alt hvad der behøves, når
der skal laves mad til mange, bl.a. 2 ovne og 2 komfurer. I
forlængelse af køkkenalrummet er den hyggelige stue med
sofagruppe, hvor der kan hygges med ild i brændeovnen. Her er TV
og udsigt til luksushusets terrasse og have. Husets 16 sovepladser er
fordelt på 3 soveafdelinger, og hver soveafdeling har badeværelse
med toilet. Luksussommerhuset har en skø...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)
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Ho ved Blåvand

Luksushus nr. 364

VÆRELSESFORDELING
I luksushuset findes følgende værelser::
6 værelser med 1 dobbeltseng
2 værelser med 2 enkeltsenge

Områdebeskrivelse
Sommerhusudlejning hos Luksushus.dk giver jer de bedste rammer til at få den ultimative ferie. I Ho ved Blåvand tilbyder vi jer
tre store poolhuse, hvor der er plads til hele famlien. Herunder kan I læse hvad Ho og omegn har at byde på.
Naturen omkring Ho er meget alsidig. I finder blandt andet Ho Klitplantage, som er et stort fredet klit- og hedelandskab med
afmærkede vandrestier og udsigtspunkter.
Udover klitplantagen, er Ho Bugt et eftertragtet og særegent naturområde med blide strandenge. Her har I muligheder for til fods
at komme helt ud på spidsen og opleve sælerne boltre sig i de dybe tidevandsløb og render.
I højsæsonen kører der en Naturbus og I kan tage på en gu...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

I nærheden:

AFSTAND TIL

Fiskeri & Søfartsmuseet

Legoland Billund

Bork Legeland

Tirpitz Museum

Jernkysten

Nationalpark Vadehavet
Fonden Gamle
Sønderho
Fanø Skibsfart og
Dragtsamling

Stauning Whisky
Fanø Kunstmuseum

Koldinghus
Sandskulpturfestival i
Søndervig
Kabelpark ved Hvide
Sande

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

Ribe Domkirke
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1500 m
6000 m
1000 m
4800 m

