Grenå Strand

Luksushus nr. 474
Pris per uge fra 8.767 DKK
til 26.923 DKK
BETALES FØR ANKOMST

Leje inkl. tryghedsgaranti
BETALES VED ANKOMSTEN

Depositum
Sengelinned á
Rengøring

5.000 DKK
135 DKK
1.900 DKK

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

Husbeskrivelse

FAKTA
Maksimum antal gæster
Antal soveværelser
Opført/ombygget
Husstørrelse

20
8
2019
270 m 2
1945 m 2

Grundareal
Pool

Grill og havemøbler

Sauna

Gynge og sandkasse

Spabad

Fodboldmål

XL-køkken

Legetårn til børn

Bordtennis

Trampolin

Billard

Stik til el-bil

Bordfodbold
Dart

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Spillekonsol

Ikke-ryger hus

Internet

Husdyr tilladt (2 husdyr)

Her er et sommerhus, som bugner af aktiviteter og god plads til at
hele familien kan hygge sig sammen. Sommerhuset ligger ved Grenå
Strand på Djursland og derfor ikke langt fra hverken dejlig natur eller
færgeforbindelser. Sommerhuset har 8 soveværelser og med 4 ekstra
sovepladser på hems, kan sommerhuset derfor rumme 20 gæster.
Soveværelserne ligger placeret i tre forskellige soveafdelinger med
hvert sit badeværelse, så det er bekvemt for flere familier at holde
ferie sammen. Sommerhuset har et aktivitetsrum, som er et sikkert
hit blandt både store og små legebørn. Her er nemlig både billard,
bordtennis, bordfodbold og dart. Er man mere til at kigge på, kan
man slænge sig i baren eller se en film i sofaen, hvorfra der også kan
spilles Play Station 4 eller Xbox One. Der er også Chromecast i
huset. I dette luksushus er I også sikret en badetur uanset årstiden.
Her er nemlig en 18 m2 stor swimmingpool med vandrutsjebane. I
kan også hoppe en tur i det boblende spabad eller nyde den hede
sauna. Køkkenalrummet ligger placeret midt i sommerhuset. Her
finder I et stilfuldt køkken, som er udstyret med dobbelt håndvask...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)
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Brændeovn
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Grenå Strand

Luksushus nr. 474

VÆRELSESFORDELING
I luksushuset findes følgende værelser::
3 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

