Vejby Strand

Luksushus nr. 425
Pris per uge fra 10.272
DKK til 25.044 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

16
6
2018
223 m 2
1488 m 2

Grundareal
Brændeovn

Bar

Pool

Grill og havemøbler

Spabad

Gynge og sandkasse

Sauna

Trampolin

Bordtennis

Stik til el-bil

Billard
Bordfodbold

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Dart

Ikke-ryger hus

Spillekonsol

Husdyr tilladt (2 husdyr)

Internet

Dette Skanlux sommerhus befinder sig ved Vejby Strand på
Nordsjælland. Her kan du solbade og slappe af på den lange
sandstrand, mens ungerne bygger sandslotte til den helt store
guldmedalje. Sommerhusområdet rummer forskellige
shoppingmuligheder, herunder et supermarked. København ligger
kun godt en times kørsel væk, mens havne- og kulturbyen Helsingør
kan nås på det halve og bl.a. lokker med Kronborg Slot og M/S
Museet for Søfart. Sommerhuset har sovepladser til i alt seksten
personer. Sommerhuset rummer to dobbeltværelser og fire værelser
med to enkeltsenge. Hertil kommer fire sovepladser på den hyggeligt
indrettede hems. Her kan du fortsætte snakken med dine venner til
langt ud på aftenen, mens du ligger godt og bekvemt i din seng.
Gæsterne har adgang til 3 badeværelser med brusebad. Dette
sommerhus er perfekt udstyret til en familieferie i selvforkælelsens
tegn. Husets sauna indbyder f.eks. til afslappende og varme stunder
fjernt fra hverdagens stress og jag. Spabadets varme
undervandsmassage er en anden oplagt mulighed for at koble af.
Herudover er sommerhuset udstyret med en indendørs pool på 18
m2, der indbyder...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)
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Vejby Strand

Luksushus nr. 425

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

Områdebeskrivelse
Vejby Strand er en lille, hyggelig badeby med hyggelig havnepromenade og børnevenlig strand. Vejby ligger perfekt for udflugter
til Nordsjællands mange skønne attraktioner. Et besøg på Kunstmuseet Louisiana, flotte Kronborg Slot, og dronningens
sommerresidens, Fredensborg slot, kan bestemt anbefales – og så ligger Københavns mange seværdigheder som Tivoli,
Planetariet og akvariet Den Blå Planet under en times kørsel fra Vejby.
Vejby Strand er et naturskønt område på Nordsjællands kyst med stejle skrænter med trapper ned til badestranden. Området er
det højest beliggende på hele Nordsjællands kyst, så udsigten over havet er formidabel.
Den gamle fiskerby, Rågeleje, er et b...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

I nærheden:
Carlsberg Museum
Zoo København
Frederiksborg Slot
Museum Nordsjælland
Dyrehavsbakken

AFSTAND TIL
Tivoli
Planetariet
Louisiana
Knud Rasmussens Hus
Stevns Klint

Kronborg
Fredensborg Slot
Segway Cruise Events
Experimentarium

Afstand til strand
Afstand til restaurant
Afstand til indkøb
Afstand til golfbane
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1000 m
2000 m
400 m
12000 m

