Klegod

Luksushus nr. 478
Pris per uge fra 11.414
DKK til 34.629 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
2020
240 m 2
4192 m 2

Grundareal
Pool

Brændeovn

Sauna

Grill og havemøbler

Spabad

Gynge og sandkasse

XL-køkken

Legetårn til børn

Bordtennis

Trampolin

Billard

Multibane

Bordfodbold
Dart

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Spillekonsol

Ikke-ryger hus

Internet

Husdyr tilladt (2 husdyr)

Bar

Dette flotte Skanlux-sommerhus ligger ved den vestjyske kyst og kan
rumme op til 18 personer. Her er lyse rum og god plads til at samle
hele familien på ferie eller weekendophold. Sommerhuset ligger i
Klegod, som er et mindre sommerhusområde tæt på Søndervig.
Området er præget af flot natur og er særligt indbydende til gåture
eller en svømmetur ved det brusende Vesterhav. Luksushuset har to
forskellige aktivitetsafdelinger, som sikrer at alle gæster har en
masse at lave hele ferien – uanset årstiden. Her er nemlig både en
poolafdeling med 18 m2 stor swimmingpool, en sauna og et spabad
til 4-6 personer. Poolen har vandrutsjebane og modstrømsanlæg.
Derudover finder I et stort aktivitets- og spillerum. Her kan I dyste i
både billard, bordtennis, bordfodbold og dart. I sofagruppen ved
fjernsynet er der en PlayStation 4, hvor I kan spille (husk spil) eller se
en god film. Baren i hjørnet har eget køleskab. Fra entreen kommer
man ind i køkkenalrummet, som befinder sig midt i huset. Her er højt
til loftet og god plads rundt om spisebordet, så alle mand kan
samles. Sofagruppen befinder sig tæt på sommerhusets brændeovn,
s...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)
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Klegod

Luksushus nr. 478

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

I nærheden:
Aqua Park
Kystcentret Thyborøn
Sandskulpturfestival i
Søndervig
Nørre Vosborg

AFSTAND TIL
Danmarks Flymuseum
Bork Legeland
Kabelpark ved Hvide
Sande

Lemvig Museum
Tirpitz Museum
Stauning Whisky

Afstand til strand
Afstand til restaurant
Afstand til indkøb
Afstand til golfbane
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900 m
3800 m
4600 m
6700 m

