Skåstrup Strand

Luksushus nr. 424
Pris per uge fra 9.987 DKK
til 24.539 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

14
5
2018
195 m 2
1835 m 2

Grundareal
Pool

Grill og havemøbler

Sauna

Gynge og sandkasse

Spabad

Trampolin

Bordtennis

Stik til el-bil

Billard
Bordfodbold

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Dart

Ikke-ryger hus

Spillekonsol

Kørestols-venligt

Internet

Husdyr tilladt (2 husdyr)

Projektor og lærred

Særligt lystfisker-egnet

Brændeovn

Søger I centralt beliggende sommerhus med masser af
gennemtænkte detaljer både ude og inde, så kan dette være huset
for jer. Med beliggenheden nær Bogense på Nordfyn er huset ved
Skåstrup Strand det perfekte udgangspunkt for udflugter til Fyns
smukke natur, mange attraktioner eller shopping i Odenses mange
spændende butikker. Fra huset er der skøn udsigt (afhængig af
afgrøder) til Båring vig, Lillebælt med solnedgang over Jylland, og
stranden kan fint nås til fods. Med indendørs pool med
modstrømsanlæg, vandrutsjebane og romersk trappe, sauna og
spabad samt integreret volleyball-net, så byder huset på masser af
muligheder for badesjov og wellness – uanset vejr og årstid. Dertil
finder I en lækker 5 personers ude-spa på terrassen med den
flotteste udsigt – skabt til et glas champagne mens I nyder
solnedgangen over Lillebælt. Der er desuden udebruser i tilknytning
til udespaen (sæsonafhængig). Husets aktivitetsrum med
billard/bordtennis, dart og fodboldspil indbyder til masser af hyggeligt
samvær for alle aldre. Trænger I efter dysterne til kolde drikkevarer og
mere afslappende aktiviteter, så står også køleskab, tv-hjø...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

Spabad
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Skåstrup Strand

Luksushus nr. 424

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
Nordfyns varierede natur med smukke skove og 80 km af Danmarks skønneste badestrande og områdets mange attraktioner
byder hele året rundt velkommen til et besøg fyldt med masser af spændende oplevelser for hele familien.
Badestrandene hører til Danmarks bedste badestrande, og med 80 km kyststrækning er der lagt op til mange timers aktiviteter
på stranden og ved havet. Området er desuden kendt for at være et paradis for lystfiskere.
Den 72 km lange Marguerit-rute og de mange afmærkede naturstier indbyder til en frisk cykel- eller gåtur med madkurven.
I området kan man besøge flere charmerende herregårde og slotte, slentre en tur på Bogense Marina og besøge de m...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

I nærheden:
Egeskov
Danmarks
Jernbanemuseum
Legoland Billund
Bridgewalking Lillebælt
Hvalsafari

AFSTAND TIL
Naturama Svendborg

Odense Zoo

Nyborg Slot
Fjord & Bælt
Madsby Legepark
Den Fynske Landsby

Clay Keramikmuseum
Givskud Zoo
Vikingemuseet Ladby

Afstand til strand
Afstand til restaurant
Afstand til indkøb
Afstand til golfbane
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800 m
8000 m
7500 m
7600 m

