Saksild strand

Luksushus nr. 444
Pris per uge fra 5.136 DKK
til 16.799 DKK
BETALES FØR ANKOMST

Leje inkl. tryghedsgaranti
BETALES VED ANKOMSTEN

Depositum
Sengelinned á
Rengøring

2.700 DKK
135 DKK
1.350 DKK

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

Husbeskrivelse

FAKTA
Maksimum antal gæster
Antal soveværelser
Opført/ombygget
Husstørrelse

12
4
2018
150 m 2

Grundareal

990 m 2

Brændeovn

Grill og havemøbler

Spabad

Gynge og sandkasse

Sauna

Udlejes ikke til

Bordtennis

ungdomsgrupper

Billard

Ikke-ryger hus

Bordfodbold

Husdyr tilladt (2 husdyr)

Spillekonsol
Internet

Dette flotte luksussommerhus indbyder til en behagelig ferie for 12
personer tæt ved vandet ved Saksild Strand i Østjylland. Saksild er en
hyggelig mindre by kun 8 km. fra Odder, hvor I finder
indkøbsmuligheder og specialforretninger. Aarhus ligger kun en
halvtimes køretid fra sommerhuset og tilbyder jer et væld af
seværdigheder, restauranter, caféer og museer. Saksild har en skøn
og varieret natur, som indbyder til raske, lange gåture og god
mulighed for cykling. I kort køreafstand fra sommerhuset ligger en
færgerute til både Tunø og Samsø, som er gode bud på en
éndagsudflugt. Sommerhusets primære rum er den hyggelige stue
og spisestue med brændeovn, hvor der er god plads til, at alle mand
kan hygge sig sammen. I umiddelbar forlængelse af stuen ligger det
veludstyrede køkken. I det populære aktivitetsrum finder I et
kombineret billard- og bordtennisbord og et bordfodboldbord, hvor I
kan slå jer løs og dyste dagen lang. Sommerhuset har to
badeværelser, hvoraf det ene er udstyret med både et indbydende
spabad og en sauna. De 12 sovepladser er fordelt på fire
dobbeltværelser og på to hemse med hver to madrasser ...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)
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Saksild strand

Luksushus nr. 444

VÆRELSESFORDELING
I luksushuset findes følgende værelser::
4 værelser med 1 dobbeltseng
2 hemse med hver 2 madrasser - bedst til børn

Områdebeskrivelse
Saksild er et alsidigt område, der har masser at byde på, uanset om man er til afslapning eller foretrækker en aktiv ferie. Saksild
Strand siges at være Østjyllands bedste strand. Her er gode muligheder for at bade og slappe af, men stranden er også et yndet
område for lystfiskere og windsurfere. Stranden er blevet tildelt Det Blå Flag og der er desuden god adgang for kørestole. Fra
Saksild Strand kan man se til Samsø og Tunø.
I den hyggelige lille by er der mulighed for indkøb af dagligvarer og sommeren igennem kan man desuden tage del i
arrangementer som havne- og byfester. Vover man sig lidt længere væk, kan man besøge handelsbyen Odder blot 6 km. fra
Saksild. Her er kulturelle seværdigheder, m...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

I nærheden:
Djurs Sommerland
Kattegatcentret
Tivoli Friheden
Det grønne museum
AQUA Akvarium &
Dyrepark

AFSTAND TIL
Glasmuseet
Aros
Moesgård museum
Givskud Zoo

Ree Park
Den Gamle By
Randers Regnskov
Madsby Legepark

Afstand til strand
Afstand til restaurant
Afstand til indkøb
Afstand til golfbane
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200 m
200 m
200 m
9500 m

