Marielyst

Luksushus nr. 550
Pris per uge fra 9.987 DKK
til 25.680 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

14
5
2021
185 m 2
1243 m 2

Grundareal
Pool

Grill og havemøbler

Sauna

Gynge og sandkasse

Spabad

Stik til el-bil

Bordtennis
Billard

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Dart

Ikke-ryger hus

Spillekonsol

Husdyr ikke tilladt

Internet
Brændeovn

I det populære ferieområde Marielyst på Falster ligger det her lækre
poolsommerhus. Sommerhusets fem soveværelser og hems, giver
god plads til at samle familie fra både øst og vest, til en
uforglemmelig ferie med leg i poolen og aktiviteter for både unge og
gamle. Sommerhusets pool er hele 14 kvm, og har både
modstrømsanlæg og romersk trappe, som giver børn og ældre
familiemedlemmer nem adgang til vandet. Poolen har som et ekstra
plus også vandrutsjebane. Poolrummet gør sommerhuset her til det
oplagte valg til en sjov familieferie året rundt. Er I familien som elsker
at dyste i konkurrencer og spil? Så vil I helt sikkert elske
sommerhusets aktivitetsrum. Her kan der bruges flere timer på ferien
med dartspil, billardturneringer og bordtenniskampe. Feriens måltider
tilberedes i sommerhusets lækre køkken. Det åbne køkken/alrum
giver god plads til at flere kan hjælpes ad med madlavningen. I
tilknytning til køkken/alrummet ligger sommerhusets stue. Her kan
både sommer- og vinteraftner nydes med en god film på TV’et. På de
kolde vinteraftener sørger brændeovnen for de optimale
hyggebetingelser. I stuen kan I også samles o...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)
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Marielyst

Luksushus nr. 550

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

I nærheden:

AFSTAND TIL

Knuthenborg Safaripark
Middelaldercentret
Møns Klint
Danmarks Borgcenter
Fuglsang Kunstmuseum

Maribo Domkirke
Marielyst Gokart og
Paintballcenter
Stevnsfortet
Krokodille Zoo

Golf and fun park
Møns museum
Marielyst torv og strand
BonBon-Land

Afstand til strand
Afstand til restaurant
Afstand til indkøb
Afstand til golfbane
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