Asserbo

Luksushus nr. 435
Pris per uge fra 8.881 DKK
til 27.350 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

18
7
2018
242 m 2
1669 m 2

Grundareal
Brændeovn

Bar

Pool

XL-køkken

Spabad

Grill og havemøbler

Sauna

Gynge og sandkasse

Bordtennis

Trampolin

Billard
Bordfodbold

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Dart

Ikke-ryger hus

Spillekonsol

Husdyr tilladt (2 husdyr)

Internet

Dette Skanlux luksussommerhus befinder sig i Asserbo på
Nordsjælland. Den nordsjællandske rivieras hvide sandstrande ligger
kun en til to kilometer væk, og nås derfor uden problemer til fods eller
med cykel. Den nærliggende Asserbo Slotsruin var dækket af sand i
flere århundrede, men er i dag gravet fri og udgør et spændende
udflugtsmål Sommerhusets centrale midtpunkt er det store
fælleskøkken med spisestue. Køkkenet er udstyret med to
køkkenvaske, køleskabe og opvaskemaskiner. Den øvrige indretning
er ligeledes tilrettelagt efter 18 personer. Spisebordet egner sig
perfekt til store fællesmåltider og har plads til alle sommerhusgæster.
I forlængelse af spisekøkkenet ligger en lys opholdsstue.
Opholdsstuen er indrettet med sofahjørne, sofabord og fladskærmsTV, og indbyder dermed til afslappede stunder i gode venners lag.
Hertil kommer den behagelige sofagruppe og en hyggelig kamin,
hvilket selvsagt er et hit i de kolde vintermåneder. Fra stuen kommer
du ind i luksussommerhusets aktivitetsrum. I dette sommerhus keder
du dig aldrig, for aktivitetsrummet er både udstyret med bordfoldbold,
dart og billard. Skal det være me...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)
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Asserbo

Luksushus nr. 435

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
Asserbo ligger ved Tisvilde Hegn - i smørhullet mellem Tisvildeleje og Liseleje. Området omkring Liseleje/Asserbo byder på
lange hvide sandstrande med Blåt Flag og livreddere i sommerferien, store skove og mange spændende udflugtsmål. Når du
lejer et af vores luksussommerhuse i Asserbo, kan du besøge Liselejes mange hyggelige butikker, restauranter, isboder og den
store naturlegeplads.
Handelsbyen Frederiksværk er charmerende og bestemt også et besøg værd. Frederiksværk er præget af kanalen som forbinder
Arresø med Roskilde Fjord. Det gamle kanonstøberi Gjethuset er i dag et kulturhus med teater, musik og kunstudstillinger.

Den sjællandske ...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

I nærheden:

Carlsberg Museum
Zoo København
Frederiksborg Slot
Knud Rasmussens Hus
Stevns Klint

AFSTAND TIL
Tivoli
Planetariet
Louisiana
Experimentarium

Kronborg
Fredensborg Slot
Museum Nordsjælland
Dyrehavsbakken

Afstand til strand
Afstand til restaurant
Afstand til indkøb
Afstand til golfbane
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2000 m
2000 m
2000 m
1700 m

