Råbylille Strand

Luksushus nr. 403
Pris per uge fra 12.783
DKK til 33.527 DKK
BETALES FØR ANKOMST

Leje inkl. tryghedsgaranti
BETALES VED ANKOMSTEN

Depositum
Sengelinned á
Rengøring

5.500 DKK
135 DKK
2.100 DKK

Depositum og evt. tillægsydelser så som
linned og rengøring betales kontant ved
ankomsten.

Husbeskrivelse

FAKTA
Maksimum antal gæster
Antal soveværelser
Opført/ombygget
Husstørrelse

24
9
2018
298 m 2
1986 m 2

Grundareal
Pool

Vildmarksbad

Sauna

Grill og havemøbler

Spabad

Gynge og sandkasse

XL-køkken

Trampolin

Bordtennis

Stik til el-bil

Billard
Bordfodbold

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Spillekonsol

Ikke-ryger hus

Internet

Husdyr tilladt (2 husdyr)

Bar
Brændeovn

Her tilbydes et stort og rummeligt sommerhus med plads til hele 24
personer. Sommerhuset er arkitektegnet og opført af Skanlux og
ligger placeret i flotte omgivelser på dejlige Møn. Møn byder på gode
danske ferieoplevelser og i dette sommerhus er der plads til, at hele
familien kan holde ferie under samme tag. Huset er en god base for
ferien på Møn, hvor I bl.a. kan tage på udflugt til Møns Klints hvide
kridtklipper eller rejse tilbage i tiden i GeoCenter Møns Klint. Midt i
sommerhuset finder i det store og rummelige opholdsrum med XLkøkken, sofagruppe, brændeovn og langt spisebord til alle gæster.
Køkkenet er udstyret med to opvaskemaskiner, et stort komfur, to
ovne, to håndvaske, to køleskabe og en fryser. I husets højre længe
finder I det ultimative rum for vandhunde og badeglade børn og
voksne. I den 20 m2 store swimmingpool kan I plaske og øve jer i at
svømme med i modstrømsanlægget. Hertil er også en
vandrutsjebane og romersk trappe, så det er nemt at komme i
poolen. Spabadet i hjørnet er populært blandt livsnydere, ligesom den
varme sauna. Er man frisk, er der på terrassen et brændefyret
vildmarksbad. Her kan...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)
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Råbylille Strand

Luksushus nr. 403

VÆRELSESFORDELING
I luksushuset findes følgende værelser::
3 værelser med 1 dobbeltseng
6 værelser med 2 enkeltsenge
1 hems med 6 madrasser - bedst til børn

Områdebeskrivelse
Besøg naturskønne Møn og få oplevelser for livet. Møn er en af Danmarks skønneste øer og her er utallige muligheder for både
afslappede ferier og ferier med højt aktivitetsniveau. På cykel kan man eksempelvis opleve en af øens panorama-ruter, der går
ad smukke veje og stier. Der er 140 km kystlinje på Møn, så der er flere skønne strande at vælge imellem. På disse strande kan
I blandt andet gå på fossiljagt. Møn er også kendt for de flotte skove og de mange sjældne plante- og dyrearter, der lever i
skovene.
Øen er nok mest kendt for Danmarks største naturattraktion, Møns Klint, der med de hvide kridtklipper rejser sig fra det
turkisgrønne hav til over 100 meters højde. Kli...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

I nærheden:

AFSTAND TIL

Knuthenborg Safaripark
GeoCenter Møns Klint
Danmarks Borgcenter
Fuglsang Kunstmuseum

Middelaldercentret
Møns Klint
Krokodille Zoo
Stevns Klint

Møns museum
Stevnsfortet
BonBon-Land

Afstand til strand
Afstand til restaurant
Afstand til indkøb
Afstand til golfbane
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600 m
5000 m
10000 m
4300 m

