Klegod

Luksushus nr. 528
Pris per uge fra 17.834
DKK til 47.080 DKK
BETALES FØR ANKOMST

Leje inkl. tryghedsgaranti
BETALES VED ANKOMSTEN

Depositum
Sengelinned á
Rengøring

6.000 DKK
135 DKK
2.600 DKK

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

Husbeskrivelse

FAKTA
Maksimum antal gæster
Antal soveværelser
Opført/ombygget
Husstørrelse

28
10
2021
390 m 2
6000 m 2

Grundareal
Pool

Grill og havemøbler

Sauna

Gynge og sandkasse

Spabad

Fodboldmål

XL-køkken

Volleybane

Bordtennis

Legetårn til børn

Billard

Multibane

Bordfodbold

Basketkurv

Dart

Stik til el-bil

Spillekonsol
Internet

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Bar

Ikke-ryger hus

Legehems til børn

Husdyr tilladt (2 husdyr)

Sauna

Ikke langt fra Søndervigs hyggelige feriestemning og godt placeret
nær strand, finder I dette lækre sommerhus med plads til 28
personer. Udover de perfekte udendørs rammer med god placering
og udendørs multibane i baghaven, kan huset prale af stilfuld
indretning og lækre faciliteter, hvor der bestemt ikke er sparet på
detaljerne. Med både området, den hyggelige atmosfære samt
faciliteterne på plads, er de bedste rammer sikret for den store
familieferie eller den forlængede weekend med vennerne. Uanset
vejret kan I hele året nyde en dukkert i sommerhusets 22 m2 store
pool. Lyder et afslappende dyp i rummets spabad mere tillokkende,
er dette også en mulighed her. Følelsen af wellness og afslapning
fortsætter udendørs, hvor I med direkte udgang fra poolrummet finder
sommerhusets udesauna. Aktiviteterne udendørs stopper ikke ved
den udendørs sauna. Husets gæster har adgang til et større
multianlæg med både kunstgræsbane og legeområder. Her kan
mange timers fodbolddueller udspille sig mellem børn såvel som
voksne. De sjove timer fortsætter indendørs i sommerhusets
aktivitetsrum, hvor spillysten igen kan blive stillet ...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)
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Klegod

Luksushus nr. 528

VÆRELSESFORDELING
I luksushuset findes følgende værelser::
7 værelser med 1 dobbeltseng
2 værelser med 2 enkeltsenge
1 hems med 3 madrasser - bedst til børn
2 hemse med hver 2 madrasser - bedst til børn
1 værelse med 1 køjeseng

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

