Marielyst

Luksushus nr. 511
Pris per uge fra 9.987 DKK
til 24.539 DKK
BETALES FØR ANKOMST

Leje inkl. tryghedsgaranti
BETALES VED ANKOMSTEN

Depositum
Sengelinned á
Rengøring

4.000 DKK
135 DKK
1.500 DKK

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

Husbeskrivelse

FAKTA
Maksimum antal gæster
Antal soveværelser
Opført/ombygget
Husstørrelse

10
5
2020
182 m 2
m2

Grundareal
Pool

Spabad

Sauna

Grill og havemøbler

Billard

Trampolin

Dart
Spillekonsol

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Internet

Ikke-ryger hus

Brændeovn

Husdyr ikke tilladt

Udebruser
Sauna

Er I til strand og sjove aktiviteter, er dette 10-personers sommerhus i
Marielyst lige noget for jer. Med Marielyst strand som nabo sørger
dette sommerhus for hyggelige rammer og dejlig placering, så I kan
nyde jeres ferie sammen. Udover badestrand i absolut gåafstand og
hyggelige Marielyst lige i nærheden, finder i mange sjove aktiviteter i
området. Europas største adventure minigolf, Golf & Fun Park og
BonBonland er blot nogle af de sjove ting, som området ellers har at
byde på. Hjemme i sommerhuset kommer vandhunde bestemt heller
ikke til at kede sig. Sommerhuset har nemlig sin egen store
indendørs swimmingpool med romersk trappe samt et
modstrømsanlæg. Badetøjet kan tillige bruges udendørs, hvor huset
kan prale med en udendørs sauna samt et udendørs spabad. De
sjove aktiviteter fortsætter I sommerhusets aktivitetsrum, hvor I kan
spille og hygge jer sammen. Her kan I udfordre hinanden i et slag og
dart, eller tage en dyst på det kombinerede billard/bordtennisbord.
Står dagen mere i afslapningens tegn, kan en film nydes på
aktivitetsrummets fjernsyn, hvor der tillige kan spilles PlayStation 4
(egne spil skal medbri...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)
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Marielyst

Luksushus nr. 511

VÆRELSESFORDELING
I luksushuset findes følgende værelser::
1 hems
4 værelser med 1 dobbeltseng
1 værelse med 2 enkeltsenge

I nærheden:
Knuthenborg Safaripark
Middelaldercentret
Marielyst torv og strand
BonBon-Land

AFSTAND TIL
Maribo Domkirke
Marielyst Gokart og
Paintballcenter
Danmarks Borgcenter
Fuglsang Kunstmuseum

Golf and fun park
Stevnsfortet
Krokodille Zoo

Afstand til strand
Afstand til restaurant
Afstand til indkøb
Afstand til golfbane
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100 m
500 m
500 m
2200 m

