Mommark

Luksushus nr. 521
Pris per uge fra 9.416 DKK
til 26.822 DKK
BETALES FØR ANKOMST

Leje inkl. tryghedsgaranti
BETALES VED ANKOMSTEN

Depositum
Sengelinned á
Rengøring

4.000 DKK
135 DKK
1.700 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
2021
223 m 2
1538 m 2

Grundareal
Pool

Spabad

Bordtennis

Grill og havemøbler

Billard

Gynge og sandkasse

Bordfodbold

Legetårn til børn

Dart

Trampolin

Spillekonsol

Multibane

Internet

Stik til el-bil

Bar
Brændeovn

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Gynge

Kørestols-venligt

Udebruser

Husdyr tilladt (2 husdyr)

Hold ferie i dette skønne 16-personers sommerhus nær god
badestrand i Mommark. I Mommark er du sikret flot natur til de
daglige gåture, gode bademuligheder på Als’ bedste badestrand og
en kort køretur til cafemuligheder i Sønderborg. Er vejret ikke til
udendørs aktiviteter, kan feriehyggen sagtens sikres på
sommerhusets egen matrikel. I dette sommerhus er I sikret en
badetur uanset årstiden. Sommerhuset byder på egen indendørs
poolafdeling, som byder på en 16 m2 stor pool, modstrømsanlæg,
undervandslys og vandrutsjebane. Her kan der bruges mange timer
på badning og sjov uanset vejret. Bademuligheden fortsætter
udendørs, hvor både et udespa og udesauna kan findes. Derudover
finder i også en udebruser, hvor en forfriskende dukkert kan snuppes
efter en varm tur i sauna. Udenfor er der udover
wellnessmulighederne også god plads til hygge og leg. Den delvist
overdækkede terrasse har havemøbler, grill og elektriske
terrassevarmere til de kølige aftener. Børnene kan lege i haven, hvor
der både er gynge, sandkasse og trampolin. Sommerhuset byder
tillige på et væld af aktiviteter i husets aktivitetsrum. Her er der altid ...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

Sauna
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Luksushus nr. 521

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

I nærheden:
Universe - med rabat
Gråsten Slot

AFSTAND TIL
Sønderborg Slot
Dybbøl Banke

Dybbøl Mølle

Afstand til strand
Afstand til restaurant
Afstand til indkøb
Afstand til golfbane
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500 m
1900 m
5700 m
12000 m

