Marielyst

Luksushus nr. 459
Pris per uge fra 8.243 DKK
til 23.776 DKK
BETALES FØR ANKOMST

Leje inkl. tryghedsgaranti
BETALES VED ANKOMSTEN

Depositum
Sengelinned á
Rengøring

4.000 DKK
135 DKK
1.600 DKK

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

Husbeskrivelse

FAKTA
Maksimum antal gæster
Antal soveværelser
Opført/ombygget
Husstørrelse

16
6
2020
223 m 2
1662 m 2

Grundareal
Pool

Brændeovn

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 tilladt (2 husdyr)

Internet
Bar

I den populære ferieby, Marielyst, som er kendt for at have en af
Danmarks bedste badestrande, ligger dette fine sommerhus med
plads til 16 personer. Luksushuset er stort og rummeligt, men
hyggeligt indrettet med sans for detaljen. Marielyst er et skønt
ferieområde med mange attraktioner for både børn og voksne bl.a.
Golfpark, caféer og hyggeligt byliv. Stranden ligger kun 700 m. i
fugleflugt fra stranden med Det Blå Flag og indbydende badevand.
Sommerhuset egner sig godt til en dejlig ferie med masser aktivitet
uanset årstiden. Her har I nemlig jeres helt eget poolområde med
indendørs pool, spabad og sauna. Swimmingpoolen er 18 m2 og har
både romersk trappe, modstrømsanlæg og vandrutsjebane. Et andet
populært rum er det hyggelige aktivitetsrum, hvor I både finder
bordtennis, billard, bordfodbold og dart. Her er ingen grænser for,
hvor længe I kan spille og have det sjovt sammen. Fra baren i hjørnet
kan I servere kolde drikke og foran fjernsynet kan I både se en god
film eller spille PlayStation 4 (husk spil). Luksushusets køkkenalrum
befinder sig midt i sommerhuset. Det stilfulde køkken er veludstyret,
og fra de...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)
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Marielyst

Luksushus nr. 459

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

I nærheden:
Knuthenborg Safaripark
Middelaldercentret
Marielyst torv og strand

AFSTAND TIL
Maribo Domkirke
Marielyst Gokart og
Paintballcenter
Danmarks Borgcenter

Golf and fun park
Stevnsfortet

Afstand til strand
Afstand til restaurant
Afstand til indkøb
Afstand til golfbane
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700 m
1500 m
600 m
2800 m

