Ålbæk

Luksushus nr. 408
Pris per uge fra 9.702 DKK
til 28.819 DKK
BETALES FØR ANKOMST

Leje inkl. tryghedsgaranti
BETALES VED ANKOMSTEN

Depositum
Sengelinned á
Rengøring

5.000 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

18
7
2017
253 m 2
2195 m 2

Grundareal
Pool

Brændeovn

Sauna

Grill og havemøbler

Spabad

Gynge og sandkasse

XL-køkken

Legetårn til børn

Bordtennis

Trampolin

Billard

Stik til el-bil

Bordfodbold
Dart

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Spillekonsol

Ikke-ryger hus

Internet

Husdyr tilladt (2 husdyr)

Bar

I Ålbæk ved Nordøstkysten i Nordjylland ligger dette arkitekttegnede
sommerhus med mange aktiviteter og god plads til 18 personer.
Ålbæk er en gammel fiskerby, der i dag stadig har både lystbåde- og
fiskerihavn. Ålbæk har en dejlig børnevenlig sandstrand, flotte skove,
klitplantager og Råbjerg Mile. Kun 20 minutter nord for Ålbæk ligger
Skagen Centrum. I dette sommerhus er I sikret en god og sjov ferie
uanset årstiden. Efter en lang gåtur eller andre aktiviteter kan I slappe
af i sommerhuset boblebad og sauna – eller hoppe en tur i den 18
m2 store swimmingpool med både romersk trappe,
modstrømsanlæg og vandrutsjebane. Poolhuset har sit eget
aktivitetsrum, hvor der kan spilles og leges til den helt store
guldmedalje. Her er der både, billard, bordtennis, bordfodbold, dart
og Play Station 4. Aktivitetsrummet er indrettet med sin helt egen bar
med køleskab, hvor man kan hygge sig, mens man ser på de
spillende. I midten af sommerhuset ligger opholdsrummet, som
består af en hyggelig sofaafdeling med fjernsyn og brændeovn.
Herfra har I udsigt til terrassen. Rundt om det lange spisebord er der
plads til, at alle 18 gæster...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)
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Ålbæk

Luksushus nr. 408

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

Områdebeskrivelse
Sommerhusudlejning i Danmark er noget helt specielt, og luksussommerhusene i Ålbæk danner ramme om den perfekte ferie
for både børn og voksne. Herunder kan I læse mere om, hvad ferien i Ålbæk kan byde på.
Lysets Land, som spidsen af Jylland med rette kaldes, er med den smukke natur og de lange og børnevenlige badestrande et
skattet rejsemål året rundt. Ålbæk er et gammelt fiskerleje, og har i dag en charmerende havn, der både indeholder et af
Danmarks største træskibsværfter, fiskeri og lystbåde. Havnen emmer af nostalgi og charme, og indbyder absolut til et besøg.
Ålbæk Klitplantage ligger kun få minutter fra sommerhusområdet i Ålbæk. Klitplantagen blev an...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

I nærheden:
Skagen museum
Den Tilsandede kirke
Rubjerg Knude Fyr

AFSTAND TIL
Bangsbo-området
Råbjerg Mile

Nordsø Oceanarium
Ørnereservatet

Afstand til strand
Afstand til restaurant
Afstand til indkøb
Afstand til golfbane
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350 m
1500 m
1000 m
7000 m

