Houstrup Strand

Luksushus nr. 460
Pris per uge fra 8.808 DKK
til 25.188 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
1889 m 2

Grundareal
Pool

Brændeovn

Sauna

Spabad

Spabad

Grill og havemøbler

XL-køkken

Gynge og sandkasse

Bordtennis

Legetårn til børn

Billard

Trampolin

Bordfodbold
Dart

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Spillekonsol

Ikke-ryger hus

Internet

Husdyr tilladt (2 husdyr)

Bar

Dette luksushus til 18 personer er perfekt til den store familie eller
flere familier, som ønsker at holde ferie under samme tag.
Sommerhuset ligger i det naturskønne område, Houstrup Strand,
som er kendt for at have en af vestkystens mest børnevenlige
strande. Her bor I ikke langt fra Vestjyllands mange sjove attraktioner
og sommerhusområder, der emmer af hygge og dansk
sommerhusstemning. Her kan du se en <a
href="https://www.youtube.com/watch?v=p_XI8sE2Q44"
target="_blank">videopræsentation</a> af poolhuset. Sommerhuset
har eget indendørs ”badeland” med pool (18 m2), vandrutsjebane og
modstrømsanlæg. I kan også slappe af i det boblende spabad eller
nyde saunaens varme. Poolen er opvarmet og klar til at springe i fra
jeres ankomst. I kan også udfordre hinanden i et slag billard eller
bordtennis. I aktivitetsrummet finder I desuden et bordfodboldspil og
en PlayStation 4. Fra baren i hjørnet kan tilskuerne nyde en kølig
drink. Køkkenalrummet er hyggeligt indrettet med sofagruppe foran
fjernsynet og et langt spisebord med plads til alle mand.
Sommerhuset har en brændeovn, som kan lune på kølige ...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)
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Houstrup Strand

Luksushus nr. 460

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
Området ligger mellem Henne Strand og Nymindegab og derved tæt på Vestjyllands mange spændende attraktioner.
Vestjylland er et populært feriemål både sommer og vinter - og dette er ikke uden grund!
Tag f.eks. på udflugt til Legoland, Lysstøberiet ved Bork Havn, lege og forlystelsesparken WOW-Park i Skjern eller prøv en tur
på Skinnecyklerne mellem Nr. Nebel og Nymindegab.
Området omkring Houstrup Strand har en storslået og bred badestrand med høje klipper og god mulighed for læ. Trods det
brusende og forfriskende Vesterhav er stranden ved Houstrup blevet tildelt Det Blå Flag. Stranden har desuden gode
parkeringsforhold og toiletter.
Naturen omkring Houstrup Strand er præget af skov...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

I nærheden:

AFSTAND TIL

Aqua Park

Fiskeri & Søfartsmuseet

Bork Legeland

Tirpitz Museum
Kabelpark ved Hvide
Sande

Jernkysten

Legoland Billund
Sandskulpturfestival i
Søndervig

Afstand til strand
Afstand til restaurant
Afstand til indkøb
Afstand til golfbane

Stauning Whisky
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4000 m
2200 m
750 m
15000 m

