Marielyst

Luksushus nr. 433
Pris per uge fra 8.204 DKK
til 23.665 DKK
BETALES FØR ANKOMST

Leje inkl. tryghedsgaranti
BETALES VED ANKOMSTEN

Depositum
Sengelinned á
Rengøring

4.000 DKK
135 DKK
1.600 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
2019
218 m 2
3123 m 2

Grundareal
Pool

Grill og havemøbler

Sauna

Gynge og sandkasse

Spabad

Fodboldmål

Bordtennis

Trampolin

Billard

Stik til el-bil

Bordfodbold
Dart

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Spillekonsol

Ikke-ryger hus

Internet

Husdyr ikke tilladt

Bar
Brændeovn

Velkommen i dette skønne 16 personers luksussommerhus
beliggende i det attraktive ferieområde, Marielyst. Marielyst byder på
én af Danmarks bedste badestrande og er derudover en hyggelig
ferieby, med restauranter, cafeer og indkøbsmuligheder. I dette
sommerhus er I sikret en badetur uanset årstiden. Sommerhuset
byder på et lækkert poolrum med både sauna og spabad. Poolen har
vandrutsjebane, romersk trappe og modstrømsanlæg. Her kan der
bruges mange timer på badning og afslapning uanset vejret. Det
hyggelige aktivitetsrum står klar til leg og spil og alle mand kan være
med; Her er nemlig både billard, bordtennis, bordfodbold og dart - og
en hyggelig bar. I finder også hyggeligt TV-hjørne med PlayStation 4
og mulighed for at slappe af til en god film. I husets midte finder I
bl.a. køkken med god plads til madlavning til hele flokken. Foran
køkkenet er der plads til alle ved det lange spisebord. På kølige dage
kan der tændes op i opholdsrummets brændeovn, imens der hygges i
sofagruppen med en god bog eller TV. Sommerhuset indeholder 2
soveafdelinger med hvert et badeværelse. I alt har sommerhuset 6
soveværelser. D...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)
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Marielyst

Luksushus nr. 433

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
Marielyst emmer af ferie og gode stunder med familien eller alle vennerne. Mange af vores sommerhuse i Marielyst er omgivet
af smuk natur, som via sine mange vandre- og cykelruter giver rig mulighed for at tage på opdagelse i Falsters natur. Tag et
smut forbi Skandinaviens sydligste punkt ved Gedser Odde eller en af de mange smukke strande. Stranden i Marielyst er med
sit fløjlsbløde sand og rolige vand klart en af Danmarks bedste strande. Den er op til flere gange blevet kåret som Danmarks
bedste strand.
I Marielyst er der rig mulighed for oplevelser uanset alder. Mulighederne er mange, hvad enten man er til at dase på de brede,
hvide strande ud til Østersøens friske bølger, eller til shoppin...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

I nærheden:
Knuthenborg Safaripark
Middelaldercentret
Marielyst torv og strand
BonBon-Land

AFSTAND TIL
Maribo Domkirke
Marielyst Gokart og
Paintballcenter
Danmarks Borgcenter
Fuglsang Kunstmuseum

Golf and fun park
Stevnsfortet
Krokodille Zoo

Afstand til strand
Afstand til restaurant
Afstand til indkøb
Afstand til golfbane
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800 m
1500 m
1250 m
3300 m

