Ejsingholm

Luksushus nr. 120
Pris per uge fra 10.970
DKK til 33.459 DKK
BETALES FØR ANKOMST

Leje inkl. tryghedsgaranti
BETALES VED ANKOMSTEN

Depositum
Sengelinned á
Rengøring

5.000 DKK
135 DKK
2.300 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
11
1993/2009
524 m 2
2300 m 2

Grundareal
Pool

Gynge og sandkasse

Sauna

Fodboldmål

Spabad

Volleybane

Bordtennis

Legetårn til børn

Billard

Trampolin

Bordfodbold

5-hullers minigolf

Airhockey
Dart

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Spillekonsol

Ikke-ryger hus

Internet

Husdyr tilladt (2 husdyr)

Dette fantastiske og yderst rummelige poolhus nær Venø bugt byder
på en fantastisk ferie på alle tider af året. Huset er totalrenoveret i
2009 med bl.a. nyt køkken og bad. I den store have er der anlagt
både beachvolleybane og 5 minigolf-huller. Huset har en skøn
poolafdeling med en 30 m2 stor pool med tilhørende rutsjebane,
modstrømsanlæg, spabad og sauna. Hvis man ønsker yderligere
aktiviteter, så er dette luksuriøse sommerhus udstyret med hele 2
aktivitetsrum med billardbord, bordtennis, fodboldspil, Playstation 2
og dart. Udendørs kan der udfordres til kamp på beachvolleybanen.
Man har endvidere muligheden for at benytte sig af den gratis
internetforbindelse, hvis man ønsker at sende en mail til venner og
familie. Køkkenet er komfortabelt indrettet og i åben forbindelse med
spisepladser, sofagruppe og brændeovn. Disse sengepladser er
fordelt ud på 11 soverum, som igen er fordelt ud på 3 soveafdelinger,
hvilket gør det aldeles velegnet til at flere familier kan holde deres
ferie sammen. Terrassen er perfekt til at nyde den danske sommer.
Til gæsterne er der både sandkasse, gynger, legetårn, beachvolley,...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

Brændeovn
Grill og havemøbler
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Ejsingholm

Luksushus nr. 120

VÆRELSESFORDELING
I luksushuset findes følgende værelser::
5 værelser med 1 dobbeltseng
5 værelser med 2 enkeltsenge
1 værelse med 2 køjesenge

Områdebeskrivelse
Ejsingholms strand ved Limfjorden er børnevenlig og består af små klitter og høje skrænter i den nordlige ende af stranden. I har
mulighed for både at bade direkte fra stranden eller fra badebroer. Den sydlige del af stranden er derimod yderst velegnet til kiteog windsurfing.
Ejsingsholm er beliggende ved østsiden af Venø Bugt, lidt nord for Vinderup. Området består af marker og enge, men ved den
nordlige del af stranden finder i stejle skrænter. Ved Ejsingholm finder I også Danmarks største og en af de smukkeste
hedesøer – nemlig Flyndersø. Der er kun 20 km til Skive, som byder sig til med et væld af indkøbsmuligheder, supermarkeder,
restauranter og torvemarked, som afholdes den 1. lørdag i ju...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

I nærheden:
Skive Kunstmuseum
Museum Thy
Mønsted Kalkgruber

AFSTAND TIL
Hjerl Hede
Nationalpark Thy
Bunkermuseum
Hanstholm

Jesperhus Blomsterpark
Spøttrup Borg

Afstand til strand
Afstand til indkøb
Afstand til restaurant
Afstand til golfbane
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300 m
1000 m
700 m
12000 m

