Ålbæk

Luksushus nr. 440
Pris per uge fra 11.289
DKK til 29.900 DKK
BETALES FØR ANKOMST

Leje inkl. tryghedsgaranti
BETALES VED ANKOMSTEN

Depositum
Sengelinned á
Rengøring

5.000 DKK
135 DKK
2.100 DKK

Depositum og evt. tillægsydelser så som
linned og rengøring betales kontant ved
ankomsten.

Husbeskrivelse

FAKTA
Maksimum antal gæster
Antal soveværelser
Opført/ombygget
Husstørrelse

24
9
2019
315 m 2
2136 m 2

Grundareal
Saltvandspool

Brændeovn

Shuffleboard

Spabad

Pool

Grill og havemøbler

Sauna

Gynge og sandkasse

Spabad

Legetårn til børn

XL-køkken

Trampolin

Bordtennis

Multibane

Billard

Stik til el-bil

Bordfodbold
Dart

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Spillekonsol

Ikke-ryger hus

Internet

Husdyr tilladt (2 husdyr)

Bar
Legehems til børn

I det dejlige sommerhusområde, Ålbæk, og tæt på den flotte
sandstrand ligger dette Luksussommerhus med plads til 24 personer.
Her er mulighed for at holde ferie i afslappede omgivelser og alligevel
tæt på den populære ferieby, Skagen, og Nordjyllands mange
attraktioner som f.eks. Råbjerg Mile, Ørnereservatet og
Palmestranden. Her er plads til hele familien og luksushusets mange
aktiviteter indbyder til timevis af sjov og leg. Lad vandhundene plaske
rundt i swimmingpoolen med vandrutsjebane og modstrømsanlæg.
Poolen er en saltvandspool, hvilket betyder, at den har lavest muligt
indhold af kemikalier og derfor er hudvenlig. Poolen har desuden
romersk trappe, så den er nem at komme i. Tillad jer selv en tur i det
lækre spabad og i den varme sauna, som kan give jer den fulde
wellness-oplevelse og ferieafslapning. Når I hopper til køjs, foregår
det i sommerhusets ni soveværelser fordelt på 3 soveafdelinger med
hvert sit badeværelse. Desuden er der et ekstra badeværelse i
poolområdet. De resterende 6 sovepladser befinder sig på hems
(bedst til børn). Familien kan samles rundt om det lange spisebord i
opholdsrummet, hvo...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)
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VÆRELSESFORDELING
I luksushuset findes følgende værelser::
3 værelser med 1 dobbeltseng
6 værelser med 2 enkeltsenge
1 hems med 2 madrasser - bedst til børn
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
Vendsyssel Museum
Den Tilsandede kirke
Rubjerg Knude Fyr

AFSTAND TIL
Bangsbo-området
Børglum Kloster
Råbjerg Mile

Nordsø Oceanarium
Fårup Sommerland
Ørnereservatet

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

