Vorupør

Luksushus nr. 476
Pris per uge fra 10.986
DKK til 30.246 DKK
BETALES FØR ANKOMST

Leje inkl. tryghedsgaranti
BETALES VED ANKOMSTEN

Depositum
Sengelinned á
Rengøring

5.000 DKK
135 DKK
2.100 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
267 m 2
1634 m 2

Grundareal
Pool

Bar

Sauna

Grill og havemøbler

Spabad

Gynge og sandkasse

XL-køkken

Trampolin

Bordtennis

Stik til el-bil

Billard
Bordfodbold

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Dart

Ikke-ryger hus

Spillekonsol

Husdyr ikke tilladt

Internet

Dette flotte sommerhus ligger godt placeret i Thy – nærmere bestemt
fiskerbyen, Vorupør. Med sin placering lige ud til Vesterhavet og tæt
på Thy Nationalpark er Vorupør et paradis for naturelskere og
vandsportsudøvere. Vorupør er nemlig en del af det populære Cold
Hawaii, som er kendt for sine særdeles gode bølger. Ved byen finder
I nyanlagte strandpromenader og en stor strandterrasse, hvor man
kan nyde lokale specialiteter og flot udsigt. I Nørre Vorupør ligger
Danmarks første havbad, hvor I trygt kan bade uden risiko for
understrøm og Vesterhavets vilde bølger. Sommerhuset har en
indendørs poolafdeling med 20 m2 swimmingpool. Her kan I lade
børnene plaske rundt og rutsje på vandrutsjebanen, mens I selv tager
en slapper i det varme og boblende spabad. Poolafdelingen har også
en hot sauna, som kan varme jer rigtigt igennem på kolde dage.
Ingen kommer til at kede sig under et ophold i dette sommerhus, for
her er sørget for underholdningsmuligheder dagen lang f.eks. billard,
dart og bordfodbold. I kan også få pulsen op med en omgang ”rundt
om bordet” ved bordtennisbordet. Aktivitetsrummet har også et
sofahjørne med Plays...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)
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Vorupør

Luksushus nr. 476

VÆRELSESFORDELING
I luksushuset findes følgende værelser::
3 værelser med 1 dobbeltseng
5 værelser med 2 enkeltsenge
1 hems med 4 madrasser - bedst til børn

I nærheden:
Lemvig Museum
Jyllands Akvariet
Fårup Sommerland
Bunkermuseum
Hanstholm

AFSTAND TIL
Bovbjerg fyr
Nordsø Oceanarium
Ørnereservatet
Kunsten Museum of
Modern Art

Kystcentret Thyborøn
Børglum Kloster
Aalborg Zoo

Afstand til strand
Afstand til restaurant
Afstand til indkøb
Afstand til golfbane
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1200 m
600 m
500 m
15000 m

