Ebeltoft

Luksushus nr. 386
Pris per uge fra 9.844 DKK
til 27.042 DKK
BETALES FØR ANKOMST

Leje inkl. tryghedsgaranti
BETALES VED ANKOMSTEN

Depositum
Sengelinned á
Rengøring

4.700 DKK
135 DKK
2.000 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
250 m 2
3030 m 2

Grundareal
Brændeovn

Bar

Pool

XL-køkken

Spabad

Grill og havemøbler

Sauna

Gynge og sandkasse

Bordtennis

Trampolin

Billard
Bordfodbold

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Dart

Ikke-ryger hus

Spillekonsol

Husdyr tilladt (2 husdyr)

Internet

I naturskønne omgivelser ved Ebeltoft og med kig til havet ligger dette
luksuriøse poolhus med alle sine aktivitetsmuligheder og god plads
til 18 personer. I Ebeltoft finder I udover de hyggelige, smalle gader
med caféer, restauranter og butikker også Fregatten Jylland og
Glasmuseet. Luksushuset er opført med egen poolafdeling, hvor
børnene kan bade i den 18 m2 store swimmingpool med romersk
trappe og vandrutsjebane, mens de voksne kan slappe af i det
boblende spabad eller den varme sauna. I dette luksussommerhus vil
ingen gæster komme til at kede sig, fordi her er der tænkt på
legebørn i alle aldre. I det store aktivitetsrum finder I nemlig både
bordtennis- og billardbord, bordfodbold, dart og Playstation4. Her kan
der samtidig serveres kolde drikkevarer til de spillende fra
sommerhusets helt egen bar med køleskab. Det rummelige
køkkenalrum er moderne indrettet med sans for detaljen. Her kan der
slappes af foran fjernsynet i sofahjørnet og laves mad i det
veludstyrede køkken med to køleskabe, to ovne, to opvaskemaskiner
og god fryseplads. De 18 sovepladser befinder sig i 7 soveværelser
og på hems med plads ti...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)
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Ebeltoft

Luksushus nr. 386

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

Områdebeskrivelse
På Djursland finder I den hyggelige by Ebeltoft. Ebeltoft er Djurslands ældste købstad og har haft ret til at kalde sig således
siden år 1301, hvor byen fik købstadsrettigheder. Ebeltoft er kendt for sine idylliske smalle gader, der i centrum af byen er
belagt med brosten og omgivet af gammeldags bindingsværkhuse. Særligt i området langs Adelgade, Overgade og Nedergade
er mange smukke gamle huse blevet bevaret. Den hyggelige atmosfære gør byen til Djursland turistby nummer ét. Derudover er
der rig mulighed for en shoppetur eller et besøg på café og restaurant, inden i slår et smut forbi havnen, hvor den berømte
”Fregatten Jylland” ligger og vugger i vandet.
...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

I nærheden:
Djurs Sommerland
Ree Park
Den Gamle By
Moesgård museum
Det grønne museum

AFSTAND TIL
Fregatten Jylland
Kattegatcentret
Tivoli Friheden
Randers Regnskov
Nationalpark Mols
Bjerge

Glasmuseet
Aros
Marselisborg Slot
Skandinavisk Dyrepark
AQUA Akvarium &
Dyrepark

Afstand til strand
Afstand til restaurant
Afstand til indkøb
Afstand til golfbane
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1300 m
1000 m
1100 m
500 m

