Købingsmark

Luksushus nr. 300
Pris per uge fra 8.667 DKK
til 25.190 DKK
BETALES FØR ANKOMST

Leje inkl. tryghedsgaranti
BETALES VED ANKOMSTEN

Depositum
Sengelinned á
Rengøring

4.000 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

16
6
2012
223 m 2
1488 m 2

Grundareal
Brændeovn

Gynge og sandkasse

Pool

Fodboldmål

Spabad

Legetårn til børn

Sauna

Trampolin

Bordtennis

Petanque

Billard
Bordfodbold

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Dart

Ikke-ryger hus

Spillekonsol

Husdyr tilladt (2 husdyr)

Internet

Særligt baby-egnet

Bar

Særligt lystfisker-egnet

Tæt ved Nordals' børnevenlige strande ligger dette pragtfulde Skanlux
poolhus, der er indrettet med sans for detaljer og kvalitet. Huset
byder på masser af komfort og luksus med rummeligt køkken-alrum,
fantastisk poolafdeling og aktivitetsrum. Husets flotte poolafdeling
indeholder pool (18 m2) med vandrutsjebane, modstrømsanlæg og et
dejligt 6-personers spabad samt en stor sauna. I aktivitetsrummet er
der ingen undskyldning for at sidde stille – der kan dystes i både
bordtennis/billard, fodboldspil, dart og Playstation 4. Køkkenet er
åbent og velindrettet, så der uden problemer kan være mange kokke
og køkkenskrivere om den fælles madlavning. Den danske sommer
kan nydes på terrassen i gode havemøbler. På den store grund, der
omkranser huset, er der også tænkt på de mindste gæster med
trampolin, gynger og sandkasse.

Legehems til børn
Grill og havemøbler
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Købingsmark

Luksushus nr. 300

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

Områdebeskrivelse
Sommerhusferie er altid et hit hos hele familien og hos Luksushuse.dk er sommerhusudlejning vores speciale. Herunder kan I
læse mere om, hvad I kan forvente ved at leje et hus på Nordals.
Nordborg ligger på den 320 kvadratkilometer store ø Als, der har fast broforbindelse til den historiske by Sønderborg med
butikker og hyggelige spisesteder. Ca. 5 km fra Nordborg ligger Købingsmark, det nordligste ferieområde på Als, der er særligt
velegnet til familieferie.
Strandene ved Nordals ligger ud til Lillebælt, hvor der er gode forhold til windsurfing langs kysten. Den længste og bedste strand
på Als ligger ved Købingsmark, der med den lave vandstand er særdeles børnevenlig.
...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

I nærheden:

AFSTAND TIL

Universe - med rabat

Sønderborg Slot

Gråsten Slot

Dybbøl Banke

Dybbøl Mølle
Kommandørgården på
Rømø

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

Luksushuse.dk · Livøvej 2A · DK-8800 Viborg · Tel. 87 25 71 65 · info@luksushuse.dk
Åbningstider: Mandag-Torsdag kl. 8.00 -16.00 · Fredag kl. 8.00 -15.00

4500 m
500 m
2000 m
2000 m

