Bagenkop

Luksushus nr. 221
Pris per uge fra 8.560 DKK
til 24.254 DKK
BETALES FØR ANKOMST

Leje inkl. tryghedsgaranti
BETALES VED ANKOMSTEN

Depositum
Sengelinned á
Rengøring

3.500 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

16
6
2008
217 m 2
1300 m 2

Grundareal
Pool

Legehems til børn

Sauna

Brændeovn

Spabad

Grill og havemøbler

Bordtennis

Gynge og sandkasse

Billard
Bordfodbold

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Dart

Ikke-ryger hus

Spillekonsol

Husdyr tilladt (2 husdyr)

Velkommen til dette skønne poolhus, som er opført på Langeland i
skønne omgivelser tæt på den dejlige strand. I Skanlux-husets
imponerende ”vandland” kan der svømmes, bades og slappes af i
timevis i den 18 m2 store pool med vandrutsjebane og i det dejlige 6personers spabad eller i den store sauna. I aktivitetsrummet kan der
dystes mod venner og familie i både billard/bordtennis, dart,
fodboldspil, og Playstation 2. Køkkenet er velindrettet, og i
forbindelse med stuen, så der kan snakkes og hygges over
madlavningen. Huset er yderst rummeligt og veldimensioneret, og
bygget op omkring 2 soveafdelinger med hvert deres badeværelse.
Desuden er der en stor hems med god plads til overnattende gæster.
Der er en stor terrasse, hvor I kan nyde solen i gode havemøbler.
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Bagenkop

Luksushus nr. 221

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

Områdebeskrivelse
På Lollands sydspids ligger øens førende fiskerby Bagenkop blandt hav, klitter og smukt naturland-skab. Den lille fiskerby
skaber rammerne for en afslappet ferie med tid til både at nyde øens og hinandens selskab på lange gåture ved stranden. Der
er også mulighed for at nyde et lækkert mål-tid med frisk fisk købt ved en af de mange fiskekutter, der ligger til i den gamle
fiskerihavn med dagens fangst.
Bagenkop emmer af maritim historie og kultur særligt på grund af Bagenkop Havn, der er ud-gangspunktet for meget af livet i
byen. Her er både fiskerihavn og lystfiskerihavn med mange gæ-stesejlere, der lægger turen forbi byen på vej mod Tyskland. For
enden af molen står et udsigts-tårn på 10 meter og for...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

I nærheden:
Egeskov
Souvenirmuseum
Gorilla Park

AFSTAND TIL
Langelandsfort
Odense Zoo

Naturama Svendborg
Valdemarsslot

Afstand til restaurant
Afstand til indkøb
Afstand til strand
Afstand til golfbane
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500 m
300 m
100 m
6900 m

