Hvide Sande

Luksushus nr. 510
Pris per uge fra 11.414
DKK til 31.387 DKK
BETALES FØR ANKOMST

Leje inkl. tryghedsgaranti
BETALES VED ANKOMSTEN

Depositum
Sengelinned á
Rengøring

4.500 DKK
135 DKK
1.600 DKK

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

Husbeskrivelse

FAKTA
Maksimum antal gæster
Antal soveværelser
Opført/ombygget
Husstørrelse

8
4
2021
180 m 2
1205 m 2

Grundareal
Saltvandspool

Spabad

Pool

Grill og havemøbler

Bordtennis

Udlejes ikke til

Billard

ungdomsgrupper

Spillekonsol

Ikke-ryger hus

Internet

Husdyr ikke tilladt

Sauna

I Nr. Lyngvig mellem de hyggelige feriebyer Hvide Sande og
Søndervig og godt placeret nær stranden, finder I dette skønne nye
feriehus med plads til 8 personer. Huset indbyder med sine lækre
faciliteter til familieferie. Her er alt hvad hjertet begærer – uanset om
man er til aktivitet eller afslapning. Huset danner med den stilfulde
indretning og lækre detaljer den perfekte ramme for en
uforglemmelig ferie i fantastiske omgivelser. Nyd gåturen over den
lyngklædte hede til det nærliggende Vesterhav med klitter og strand.
Eller overvej om cykelturen skal gå til Søndervig eller Hvide Sande på
stien, der går på heden mellem huset og stranden. Uanset vejret kan
I nyde en svømmetur i husets lækre pool med svømmetræner. Fra
pool-rummet er der direkte adgang til den store vestvendte terrasse
med spa og sauna med kig til Lyngvig Fyr og klitterne. Med den
private udendørs wellnessafdeling kan I se frem til en afslappende
oplevelse for krop og sjæl. Måske er det under stjernernes skær på
en klar og kølig aften. På terrassen finder I også det hyggelige
loungeområde, hvor varmere aftener kan nydes i lækre møbler under
overdækket ta...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)
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Hvide Sande

Luksushus nr. 510

VÆRELSESFORDELING
I luksushuset findes følgende værelser::
4 værelser med 1 dobbeltseng

I nærheden:
Aqua Park
Kystcentret Thyborøn
Strandingsmuseum St.
George
Kabelpark ved Hvide
Sande

AFSTAND TIL
Danmarks Flymuseum
Legoland Billund
Sandskulpturfestival i
Søndervig

Lemvig Museum
Bork Legeland

Stauning Whisky

Nørre Vosborg

Jernkysten

Afstand til strand
Afstand til restaurant
Afstand til indkøb
Afstand til golfbane
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750 m
500 m
4600 m
10000 m

