Dueodde

Luksushus nr. 449
Pris per uge fra 9.788 DKK
til 30.913 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
2020
242 m 2
2600 m 2

Grundareal
Pool

Brændeovn

Sauna

Grill og havemøbler

Spabad

Gynge og sandkasse

XL-køkken

Trampolin

Bordtennis

Petanque

Billard
Bordfodbold

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Dart

Ikke-ryger hus

Spillekonsol

Husdyr tilladt (2 husdyr)

Internet
Bar

Bornholm er lig med afslappende ferie og glade dage. I dette
luksussommerhus er der plads til helt 18 personer, hvilket giver jer rig
mulighed for at samle hele familie til en hyggelig familieferie.
Sommerhuset ligger ved Snogebæk Strand ikke langt fra Dueodde,
som er kendt for sit flotte hvide sand og familievenlige vand.
Snogebæk har et fiskerøgeri, hvor I kan købe gyldne sild og den
klassiske bornholmske delikatesse, Sol over Gudhjem. Her er også
en særdeles populær isbod med hjemmelavet is med mælk fra
økologiske bornholmske køer. Sommerhuset er indrettet, så det kan
danne de bedste rammer for jeres bornholmer-ferie uanset, om I
opholder jer meget i sommerhuset eller bruger det som base for
udflugter til de mange seværdigheder. Luksushuset har sovepladser
til 18 personer, som fordeler sig på syv dobbeltværelser og fire ekstra
sovepladser på hemsen i aktivitetsrummet (populært før børn og
unge). Sommerhuset har i alt 3 badeværelser. Luksushuset er
udstyret med et separat aktivitetsrum, hvor der er god plads til leg og
fysisk udfoldelse. Her kan I både spille billard, bordtennis, dart og
bordfodbold. Derudove...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)
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Dueodde

Luksushus nr. 449

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
Bornholm har noget magisk over sig og vi tilbyder sommerhusudlejning i Dueodde, som er et lækkert og attraktivt feriested.
Herunder kan I læse mere om, hvad I kan opleve, når I er på ferie på Bornholm.
Dueodde er Bornholms sydligste del og er især kendetegnet ved de kilometerlange sandstrande. Vores luksussommerhuse
ligger i kort gåafstand til en af Europas bedste strande, Dueodde Strand. Sandet her er så fint og hvidt, at det har været brugt i
timeglas. Vandet er klart, og stranden er meget børnevenligt.
Sommerhusområdet grænser op til Snogebæk, et hyggeligt lille fiskerleje med restauranter og specialbutikker. Snogebæk ligger
mellem Dueodde strand og den lige så ...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

I nærheden:
Bornholms
Rovfugleshow
Hammershus
Rundkirker

AFSTAND TIL
Bornholms
Kunstmuseum
Ekkodalen

Sommerfugleparken
Rubinsøen

Afstand til strand
Afstand til restaurant
Afstand til indkøb
Afstand til golfbane
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450 m
800 m
1000 m
6300 m

