Nr. Lyngby

Luksushus nr. 211
Pris per uge fra 8.348 DKK
til 24.323 DKK
BETALES FØR ANKOMST

Leje inkl. tryghedsgaranti
BETALES VED ANKOMSTEN

Depositum
Sengelinned á
Rengøring

3.500 DKK
135 DKK
1.600 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
6
2008
210 m 2
2100 m 2

Grundareal
Pool

Brændeovn

Sauna

Grill og havemøbler

Spabad

Gynge og sandkasse

Bordtennis

Trampolin

Billard
Dart

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Spillekonsol

Ikke-ryger hus

Internet

Husdyr tilladt (2 husdyr)

Dette fantastiske og velindrettede luksushus er opført af Skanlux nær
den dejlige Vesterhavsstrand i Nr. Lyngby ved Løkken. Husets
indbydende vandland er et slaraffenland for alle vandhunde med
poolen på 18 m2 med modstrømsanlæg og vandrutschebane.
Svømmeturen kan efterfølgende suppleres med en tur i den skønne
spa med plads til 4-6 personer eller i saunaen. Når I er færdige med
at bade og slappe af i spaen og saunaen, er der rig mulighed for en
lille dyst i aktivitetsrummet. Her kan I udfordre hinanden i
billard/bordtennis og dart. Skulle spillelysten ikke være styret endnu,
kan I også udfordre hinanden på husets Playstation 3. Husets
omdrejningspunkt, køkken-alrummet, er i åben forbindelse med
stuen, som er hyggeligt indrettet med brændeovn og smagfulde
møbler. Køkken er fuldt udstyret med alt hvad man behøver på sin
ferie bl.a. 2 ovne, og der er plads til køkkenskrivere under
madlavningen. Hvis I trænger til lidt frisk luft, kan I nyde solen eller
grille på terrassen mens børnene gynger eller leger i sandkassen.

Legehems til børn
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Nr. Lyngby

Luksushus nr. 211

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

Områdebeskrivelse
Luksushuse.dk tilbyder sommerhusudlejning af 12 store poolhuse i Nr. Lyngby ved Løkken. Herunder kan I læse mere om, hvad
I kan opleve i Nr. Lyngby og omegn.
Det charmerende Nr. Lyngby er et gammelt fiskerleje og er beliggende i et naturskønt område, som byder på både klitter, skov,
hede og lange hvide sandstrande ved Vesterhavet.
Nr. Lyngby ligger mellem de to feriebyer Løkken og Lønstrup, hvor I finder diverse gallerier, kunstbutikker, cafeer, restauranter,
natteliv og charmerende gamle fiskerhuse og idyl.
Den 9 km lange sandstrand er omgivet af stejle klitter og ved nedkørslen til stranden er der en flot solnedgangsplads, så I kan
nyde de flotte solnedgange i første parket.<...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

I nærheden:

Action House
Ørnereservatet
Kunsten Museum of
Modern Art

AFSTAND TIL
Børglum Kloster
Aalborg Zoo

Fårup Sommerland
Rubjerg Knude Fyr

Afstand til golfbane
Afstand til indkøb
Afstand til restaurant
Afstand til strand
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9000 m
4000 m
8000 m
800 m

