Sydfyn

Luksushus nr. 392
Pris per uge fra 9.202 DKK
til 24.610 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
242 m 2
1625 m 2

Grundareal
Pool

Brændeovn

Sauna

Grill og havemøbler

Spabad

Gynge og sandkasse

XL-køkken

Trampolin

Bordtennis

Stik til el-bil

Billard
Bordfodbold

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Dart

Ikke-ryger hus

Spillekonsol

Husdyr tilladt (2 husdyr)

Internet
Bar

Med kort gåafstand til en dejlig badestrand ligger dette
luksussommerhus med plads til 18 gæster. Poolhuset ligger ca. 10
minutters kørsel fra Sydfyns hyggelige by, Faaborg, hvor I finder små
hyggelige gader med bindingsværkshuse, caféer, gode
spisemuligheder, havn og lokale butikker. Hvis I elsker en afkølende
dukkert er dette sommerhus helt det rette uanset årstiden! Her er
nemlig en 18 m2 stor indendørs swimmingpool med romersk trappe
og vandrutsjebane. Her kan I plaske og svømme - lige så længe I
lyster. Er I mere til velvære og afslapning, kan I hoppe en tur i det
lækre spabad eller i den lune sauna. Luksussommerhuset har et stort
aktivitetsrum, hvor I kan dyste til den helt store guldmedalje. Her kan I
spille billard, bordtennis, dart, bordfodbold eller Play Station 4. I
aktivitetsrummet finder I desuden luksushusets helt egen bar med
køleskab, hvorfra der kan serveres kolde drikke til de spillende eller
tilskuerne. I midten af sommerhuset finder i det lyse og indbydende
køkkenalrum, som fungerer for sommerhusets samlingssted. Her er
der plads til, at alle 18 gæster kan sidde samlet omkring spisebordet.
D...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)
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Sydfyn

Luksushus nr. 392

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
For at sikre jer den bedste oplevelse har vi siden 2003 specialiseret os i sommerhusudlejning, så I altid får det hus, der passer til
jeres ønsker. Herunder kan I læse mere om, hvad I kan opleve ved at leje et af vores luksushuse på Sydfyn.
Sydfyn byder på mange forskellige attraktioner og flotte naturoplevelser, der året rundt er et besøg værd. Det Sydfynske
naturlandskab er præget af grønne skove, bakker og kysttrækninger. Udsigten til det Sydfynske øhav med mange små øer gør
landskabet til noget helt særligt. Langs Sydfyns kyst er der populære badestrande med godt badevand – fire af dem med blåt
flag.
De hyggelige byer, Faaborg og Svendborg, er præget af små gader, spændende ...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

I nærheden:

AFSTAND TIL

Egeskov

Langelandsfort

Odense Zoo
Legoland Billund

Valdemarsslot
Fjord & Bælt

Naturama Svendborg
Danmarks
Jernbanemuseum
Den Fynske Landsby

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

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

300 m
7000 m
5000 m
9400 m

