Vejby Strand

Luksushus nr. 426
Pris per uge fra 8.733 DKK
til 23.224 DKK
BETALES FØR ANKOMST

Leje inkl. tryghedsgaranti
BETALES VED ANKOMSTEN

Depositum
Sengelinned á
Rengøring

4.000 DKK
135 DKK
1.700 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
1549 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 hus i Vejby på Nordsjælland er det perfekte valg til en
ferie fyldt med både afslapning og oplevelser. I Vejby og omegn er
der indkøbsmuligheder, spændende småbutikker og masser af smuk
natur. Fra Vejby til København er der kun ca. 50 kilometer, så
storbyens mange shoppingmuligheder og attraktioner kan nemt nås
på en dagsudflugt. Opholdsrummet med køkken, spisepladser og
sofagrupper indbyder til hyggeligt samvær både omkring madlavning
og spisning, en god film eller brætspil. Det moderne køkken er
rummeligt og velindrettet, så der er god plads til madlavningen. Fra
opholdsrummet er der kig til vandhundene i poolrummet og udgang
til husets delvist overdækkede terrasse. I poolrummet med 18 m2
swimmingpool med modstrømsanlæg, vandrutsjebane og romersk
trappe kan vandhunde bade og svømme så længe de lyster. Står der
efter en spændende feriedag ren afslapning på ønskesedlen, så
lokker spabadets bobler eller saunaens varme. Husets tredje
badeværelse findes i tilknytning til poolrummet. Aktivitetsrummet
med billard, bordtennis, bordfodbold og dart indbyder til masser af
hygge og spil for både yngre og ældre. ...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)
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Vejby Strand

Luksushus nr. 426

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:
Tivoli Friheden
Kronborg
Fredensborg Slot
Museum Nordsjælland
Dyrehavsbakken

AFSTAND TIL
Carlsberg Museum
Zoo København
Frederiksborg Slot
Knud Rasmussens Hus

Tivoli
Planetariet
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

