Grenå Strand

Luksushus nr. 472
Pris per uge fra 10.372
DKK til 26.656 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
1923 m 2

Grundareal
Pool

Brændeovn

Sauna

Grill og havemøbler

Spabad

Gynge og sandkasse

XL-køkken

Legetårn til børn

Bordtennis

Trampolin

Billard

Stik til el-bil

Bordfodbold
Dart

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Spillekonsol

Ikke-ryger hus

Internet

Husdyr ikke tilladt

Bar

Her er et luksushus i særklasse! Huset kan rumme 18 personer og
har i alt 7 soveværelser. Grenå Strand ligger godt placeret i skønne
omgivelser på næsen af Djursland og tæt på færgeforbindelser.
Naturen er præget af flotte og bakkede landskaber og en flot
badestrand. Hvis man er til wellness og afslapning, er dette
sommerhus det helt rigtige. Her er nemlig et indendørs spabad og en
hed sauna. I kan også snuppe en dukkert i den 18 m2 store
swimmingpool med rutsjebane, modstrømsanlæg og romersk trappe.
Aktivitetsrummet indbyder til sjov og leg – og gode timer sammen.
Her er både billardbord, bordtennis, bordfodbold og dart. I kan også
slappe af foran fjernsynet eller spille et spil PlayStation. Baren i
hjørnet har eget køleskab. I køkkenalrummet kan I hygge jer foran
brændeovnens varme eller slænge jer i sofaen foran fjernsynet. Fra
det lange spisebord er der udsyn til de badende i poolen. Køkkenet
er stort og veludstyret med ekstra opvaskemaskine og ovn. De 7
soveværelser ligger fordelt i sommerhusets to ender, så man har
mulighed for at trække sig tilbage efter en lang og sjov dag.
Sommerhuset har i alt tre ba...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)
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Grenå Strand

Luksushus nr. 472

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
På spidsen af Jyllands næse og ikke langt fra Grenås hyggelige centrum ligger Grenå Strand – et lækkert sommerhusområde
med gode børnevenlige strande.
Naturen i området ved Grenå Strand er præget af grønne skove, flotte klitter og en hvid sandstrand, som er udpeget til at være
Danmarks næstbedste. Grenå Strand har blåt flag og er meget børnevenlig med roligt, lavt vand i strandkanten. Flere steder
langs Grenå Strand finder I toiletter og gode parkeringsforhold.
Grenå by er Djurslands største handelsby, som er fyldt med hyggelige gader, lokale butikker, gamle bindingsværkshuse og
supermarkeder. På Torvet finder I flere forskellige caféer og spisesteder, der har udendørs servering om somme...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

I nærheden:
Djurs Sommerland
Kattegatcentret
Tivoli Friheden
Nationalpark Mols
Bjerge

AFSTAND TIL
Fregatten Jylland
Aros
Marselisborg Slot

Ree Park
Den Gamle By
Moesgård museum

Afstand til strand
Afstand til restaurant
Afstand til indkøb
Afstand til golfbane
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1200 m
3800 m
1900 m
6700 m

