Ålbæk

Luksushus nr. 304
Pris per uge fra 7.724 DKK
til 25.028 DKK
BETALES FØR ANKOMST

Leje inkl. tryghedsgaranti
BETALES VED ANKOMSTEN

Depositum
Sengelinned á
Rengøring

5.000 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

18
7
2013
300 m 2
2420 m 2

Grundareal
Shuffleboard

Projektor og lærred

Pool

Brændeovn

Sauna

Grill og havemøbler

Spabad

Gynge og sandkasse

XL-køkken

Fodboldmål

Bordtennis

Trampolin

Billard

Basketkurv

Bordfodbold
Dart

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Spillekonsol

Ikke-ryger hus

Internet

Husdyr tilladt (2 husdyr)

Velkommen til dette fantastiske Skanlux-hus beliggende nær Ålbæk
skønne strand og Skagens mange spændende oplevelser. Huset er
en sikker feriesucces på alle tider af året med sine lyse og
arkitektoniske flotte rum og masser af aktivitetsmuligheder. I husets
eget vandland kan der bades og svømmes i poolen (18 m2) med
vandrutsjebane og modstrømsanlæg. Man kan også forkæle sig selv
ved at benytte husets elegante spabad og blive varmet godt igennem
i saunaen. Ønsker man aktivitet, når man er på ferie, så har dette
luksussommerhus masser at byde på. I husets aktivitetsrum er der
timers underholdning med blandt andet billard/bordtennis, fodboldspil
og bob. Udover de mange aktivitetsmuligheder, så står også
projektor, Wii og Playstation3 til rådighed i huset. Stuen er smagfuldt
indrettet med komfortable møbler, brændeovn og stort fladskærms
TV. Det er naturligvis DVD, parabol, stereoanlæg med CD og gratis
trådløst internet i huset. Der er naturligvis også tænkt på de mindste
gæster. I huset er der 2 barnestol, 2 barnesenge og en trækvogn og
på den store naturgrund er der trampolin, sandkasse og gyngestativ
med ruts...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)
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VÆRELSESFORDELING
I luksushuset findes følgende værelser::
2 værelser med 1 dobbeltseng
5 værelser med 2 enkeltsenge
1 hems med 4 madrasser - bedst til børn

Områdebeskrivelse
Sommerhusudlejning i Danmark er noget helt specielt og disse luksushuse i Ålbæk danner rammerne om den perfekte ferie.
Herunder kan I læse mere om, hvad Ålbæk tilbyder.
Lysets Land, som spidsen af Jylland med rette kaldes, er med den smukke natur og de lange og børnevenlige badestrande et
skattet rejsemål året rundt.
Ålbæk er et gammelt fiskerleje og har i dag en charmerende havn, der både indeholder værft, fiskeri og lystbåde. Havnen
emmer af nostalgi og charme og indbyder absolut til et besøg. Området omkring Ålbæk byder på masser af skøn natur og
spændende udflugtsmål som Råbjerg Mile, Grenen og naturligvis Skagens mange museer, butikker og gallerier. Ørnereservatet
nær Bindslev er...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

I nærheden:
Skagen museum
Farm Fun
Ørnereservatet

AFSTAND TIL
Bangsbo-området
Den Tilsandede kirke
Rubjerg Knude Fyr

Nordsø Oceanarium
Råbjerg Mile

Afstand til strand
Afstand til golfbane
Afstand til indkøb
Afstand til restaurant
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350 m
7000 m
1000 m
1500 m

