Skåstrup

Luksushus nr. 437
Pris per uge fra 9.637 DKK
til 27.101 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
2019
242 m 2
1800 m 2

Grundareal
Pool

Bar

Sauna

Brændeovn

Spabad

Grill og havemøbler

XL-køkken

Gynge og sandkasse

Bordtennis

Trampolin

Billard
Bordfodbold

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Dart

Ikke-ryger hus

Spillekonsol

Husdyr tilladt (2 husdyr)

Internet

Her er et sommerhus ud over det sædvanlige! Sommerhuset er
nemlig bygget med lækre detaljer og fyldt med aktiviteter til en sjov
og anderledes ferie. Aktivitetsrummet er udstyret med billard,
bordtennis, bordfodbold, PlayStation 4 og dartspil, så der er rig
mulighed for at spille om opvasken og lade hele familien have det
sjovt med hinanden. Sommerhuset har plads til 18 personer og to
husdyr. Også poolafdelingen plejer at være populært blandet både
store og små. I kan svømme, dykke og plaske dagen lang i den 18
m2 store swimmingpool, der både har vandrutsjebane, romersk
trappe og modstrømsanlæg. Livsnyderne kan sikkert fristes med en
tur i spabadet eller saunaen. Når man er mange mennesker, der
holder ferie under samme tag, er det vigtigt med god plads, så alle
kan samles – det er der plads til i det store køkkenalrum. Her er
desuden et stilfuldt køkken med gode faciliteter for madlavning til
mange mennesker f.eks. to opvaskemaskiner. Luksushuset har i alt
7 soveværelser og 4 ekstra sovepladser på hems (bedst til børn og
unge). De 3 badeværelser er fordelt rundt i huset. På den hyggelige
delvist overdækkede t...
(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
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
Valdemarsslot
Clay Keramikmuseum
Givskud Zoo
Vikingemuseet Ladby

AFSTAND TIL
Naturama Svendborg
Danmarks
Jernbanemuseum
Legoland Billund
Bridgewalking Lillebælt
Hvalsafari

Odense Zoo
Nyborg Slot
Fjord & Bælt
Madsby Legepark
Den Fynske Landsby

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

