Luksushus nr. 411
Pris per uge fra 8.025 DKK
til 26.750 DKK
BETALES FØR ANKOMST

Leje inkl. tryghedsgaranti
BETALES VED ANKOMSTEN

Depositum
Sengelinned á
Rengøring

4.000 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

14
5
2018
186 m 2
1860 m 2

Grundareal
Pool

Spabad

Sauna

Grill og havemøbler

Bordtennis

Stik til el-bil

Billard
Dart

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Spillekonsol

Ikke-ryger hus

Internet

Husdyr tilladt (2 husdyr)

Brændeovn

Dette moderne og minimalistiske sommerhus, 5 soveværelser og
plads til 14 personer er opført på en velholdt klitgrund i gåafstand til
Blokhus by i et roligt, ældre sommerhusområde. Fra terrassen er der
hav-kig, og der er kun en kort gåtur til stranden på stierne. Der kan
uanset vejr og årstid bades i husets 15 m2 store swimmingpool. I
poolrummet findes også husets sauna og et badeværelse og udgang
til det flotte udendørs spabad. Køkkenet er fuldt udstyret med alt hvad
du behøver, så du og familien kan hygge og slappe af med
madlavning. Ved langbordet i opholdsrummet, kan alle samles til
fællesspisning eller et brætspil. I opholdsrummet er der brændeovn
og en hyggelig sofagruppe, hvor feriedagene kan nydes med en god
bog eller film. I aktivitetsrummet kan både yngre og ældre være aktive
med billard/bordtennis og Playstation4, når ikke de bader eller er i
sauna. Der findes gratis trådløst internet i huset. Terrassen er med
gode havemøbler og gasgrill den perfekte ramme for en skøn
sommeraften med gode venner og familie - måske med friskfangede
fisk på menuen. De 14 sovepladser er fordelt på 5 sovevære...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

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

Luksushus nr. 411
VÆRELSESFORDELING
I luksushuset findes følgende værelser::
3 værelser med 1 dobbeltseng
2 værelser med 2 enkeltsenge
1 hems med 4 madrasser - bedst til børn

Områdebeskrivelse
Den lille badeby Blokhus ligger ud til Jammerbugten. Blokhus er en del af Jammerbugt Kommune i Region Nordjylland.
Afstanden mellem Blokhus og Løkken i Nordøstjylland er kun 15 kilometer i luftlinje. Når I lejer sommerhus i Blokhus, er I tæt på
den fantastiske badestrand, Blokhus by med mange butikker, det hyggelige torv med sommerkoncerter og caféliv, og et væld af
spændende attraktioner og seværdigheder for hele familien i Nordjylland.

Blokhus Strand regnes for en af Danmarks smukkeste og bredeste strande. Her vajer det blå flag naturligvis sommeren
igennem, og Blokhus Strand er da også exceptionelt ren og uspoleret. Du kan køre direkte ned til stranden med bilen. De m...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

I nærheden:
Action House
Ørnereservatet

AFSTAND TIL
Børglum Kloster
Rubjerg Knude Fyr

Fårup Sommerland

Afstand til strand
Afstand til restaurant
Afstand til indkøb
Afstand til golfbane
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250 m
2200 m
2400 m
6000 m

