Dueodde

Luksushus nr. 368
Pris per uge fra 6.206 DKK
til 18.725 DKK
BETALES FØR ANKOMST

Leje inkl. tryghedsgaranti
BETALES VED ANKOMSTEN

Depositum
Sengelinned á
Rengøring

2.500 DKK
135 DKK
1.150 DKK

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

Husbeskrivelse

FAKTA
Maksimum antal gæster
Antal soveværelser
Opført/ombygget
Husstørrelse

10
4
2016
140 m 2
2250 m 2

Grundareal
Brændeovn

Grill og havemøbler

Spabad

Gynge og sandkasse

Sauna

Udlejes ikke til

Bordtennis

ungdomsgrupper

Billard

Ikke-ryger hus

Bordfodbold

Husdyr ikke tilladt

Dart
Internet

Nær Snogebæk på Solskinsøen Bornholm ligger dette skønne
sommerhus, som indbyder til afslappende wellness og sjove
aktiviteter for hele familien. Husets naturligvis samlingspunkt er det
velindrettede køkken i åben forbindelse med stuen med brændeovn
og adgang til terrassen. I dette centrale opholdsrum er der god plads
til at hygge sig med fællesspisningen, samle familien om et brætspil
eller en god film. Uanset vejr og årstid så byder husets aktivitetsrum
på mulighed for masser af sjove familiekonkurrencer. Her kan dystes
om ære og opvask i både bordtennis/billard, dart og fodboldspil. Er
nogen i familien mere til afslapning, så indbyder husets store
badeværelse med sauna og spabad til afstressende velvære. Husets
sovepladser er fordelt på 3 soveværelser med dobbeltseng, 1
soveværelse med 2 enkeltsenge og en hems med 3 sovepladser
(bedst til børn). På husets store og delvist overdækkede terrasse kan
sommerdagene nydes med solbadning, afslapning og tilberedning af
aftenens grillmenu. På den store naturgrund (forventes først tilgroet i
løbet af 2016) kan børnene lege, gynge eller lege i husets
sandkasse. Huse...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)
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Dueodde

Luksushus nr. 368

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

Områdebeskrivelse
Bornholm har noget magisk over sig og vi tilbyder sommerhusudlejning i Dueodde, som er et lækkert og attraktivt feriested.
Herunder kan I læse mere om, hvad I kan opleve, når I er på ferie på Bornholm.
Dueodde er Bornholms sydligste del og er især kendetegnet ved de kilometerlange sandstrande. Vores luksussommerhuse
ligger i kort gåafstand til en af Europas bedste strande, Dueodde Strand. Sandet her er så fint og hvidt, at det har været brugt i
timeglas. Vandet er klart, og stranden er meget børnevenligt.
Sommerhusområdet grænser op til Snogebæk, et hyggeligt lille fiskerleje med restauranter og specialbutikker. Snogebæk ligger
mellem Dueodde strand og den lige så ...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

I nærheden:
Bornholms
Rovfugleshow
Hammershus
Rundkirker

AFSTAND TIL
Bornholms
Kunstmuseum
Ekkodalen

Sommerfugleparken
Rubinsøen

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

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

800 m
1000 m
6300 m
350 m

