Henne strand

Luksushus nr. 383
Pris per uge fra 11.770
DKK til 32.100 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
2017
238 m 2
1597 m 2

Grundareal
Brændeovn

Internet

Pool

Bar

Spabad

XL-køkken

Sauna

Grill og havemøbler

Bordtennis
Billard

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Bordfodbold

Ikke-ryger hus

Dart

Husdyr tilladt (2 husdyr)

Spillekonsol

Dette flotte luksussommerhus ligger placeret på en flot grund ved
Henne Strand, som er et meget afholdt sommerhusområde med flere
gode spisesteder og en flot badestrand. Luksushuset har plads til 18
personer og to husdyr. Selv på kolde vinterdage tilbyder dette
luksushus aktivitetsmuligheder for hele familien. Sommerhuset har
nemlig sin egen indendørs poolafdeling med swimmingpool (18 m2),
vandrutsjebane, spabad og sauna. Derudover kan der dystes i
luksushusets aktivitetsrum, hvor der både kan spilles billard,
bordtennis, bordfodbold og Playstation 4. Sommerhusets bar med
køleskab befinder sig også i dette rum, så der skal serveres kolde
drikke til de spillende. I det store køkkenalrum finder I både et
veludstyret køkken, og et langt spisebord, hvor alle gæster kan sidde
samlet og en hyggelig sofakrog med fjernsyn tæt på husets
brændeovn. De 18 sovepladser fordeler sig på 7 dobbeltværelser og
en hems med 4 sovepladser (bedst til børn). Huset har I alt 3
badeværelser. På sommerhusets hyggelige terrasse kan I nyde
solens stråler. Her finder I både havemøbler og grill.
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Luksushus nr. 383

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

Områdebeskrivelse
Er I til hygge og ægte sommerhus ferie? Så er Henne Strand det helt rigtige område at tage til året rundt. Her finder I både ro,
charme og masser af aktiviteter. Henne Strand er indbegrebet af vestkyst idyl og feriehygge. Med de lange sandstrande, mange
cykelture, og sjove aktiviteter for alle aldre er Henne Strand helt sikkert et besøg værd. Overvejer I en ferie i Henne Strand, så
læs mere om området og de mange oplevelser lige her.
Henne strand tilbyder masser af aktiviteter for alle aldre og skøn natur, og området er indbegrebet af ferie ved Vesterhavet. Det
centrale torvs caféer og butikker inviterer til herlig ferie-shopping og ren afslapning med en kop kaffe eller en is. Også i eft...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

I nærheden:
Aqua Park
Tirpitz Museum
Nationalpark Vadehavet

AFSTAND TIL
Legoland Billund
Sandskulpturfestival i
Søndervig
Kabelpark ved Hvide
Sande

Bork Legeland
Jernkysten

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

Stauning Whisky
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800 m
500 m
500 m
3300 m

