Klegod

Luksushus nr. 477
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
239 m 2
4018 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

I det hyggelige område, Klegod, tæt på den populære ferieby,
Søndervig, ligger dette flotte Skanlux sommerhus, som er fyldt med
aktiviteter til både store og små. Klegod er ideel feriedestination til
naturelskere, som kan lide lange gåture og en flot badestrand ved det
danske Vesterhav. Områder ligger med kort afstand både til
Søndervig, Hvide Sande og Nymindegab, så selvom I bor i fredfyldte
omgivelser, er der ikke langt til spisesteder og sjove oplevelser.
Sommerhuset er flot af sin slags og danner de bedste rammer for en
familieferie eller flere familier, der ønsker at holde ferie under samme
tag. Her er plads til 18 personer, og sovepladserne fordeler sig på 7
dobbeltværelser og 4 ekstra sovepladser på hems (bedst til børn og
unge). I sommerhusets ene ende finder I et lækkert poolområde med
både swimmingpool, sauna og spabad. Poolen (18 m2) har
vandrutsjebane og romersk trappe, så den er nem at komme i.
Poolområdet er til jeres rådighed under hele jeres ophold, så I alle
vandhunde kan bade lige så tosset, som de vil – uanset årstid!
Udover pool har luksushuset også et adskilt aktivitetsrum, som
indbyder til sjo...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

Luksushuse.dk · Livøvej 2A · DK-8800 Viborg · Tel. 87 25 71 65 · info@luksushuse.dk
Åbningstider: Mandag-Torsdag kl. 8.00 -16.00 · Fredag kl. 8.00 -15.00

Klegod

Luksushus nr. 477

VÆRELSESFORDELING
I luksushuset findes følgende værelser::
1 værelse med 1 dobbeltseng
6 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

