Søndervig

Luksushus nr. 292
Pris per uge fra 12.840
DKK til 37.094 DKK
BETALES FØR ANKOMST

Leje inkl. tryghedsgaranti
BETALES VED ANKOMSTEN

Depositum
Sengelinned á
Rengøring

4.500 DKK
135 DKK
1.800 DKK

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

Husbeskrivelse

FAKTA
Maksimum antal gæster
Antal soveværelser
Opført/ombygget
Husstørrelse

18
7
2012/2017
295 m 2
4100 m 2

Grundareal
Pool

Bar

Sauna

Brændeovn

Spabad

Grill og havemøbler

XL-køkken

Gynge og sandkasse

Bordtennis

Stik til el-bil

Billard
Bordfodbold

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Dart

Ikke-ryger hus

Spillekonsol

Husdyr tilladt (2 husdyr)

Internet

Nær feriebyen Søndervig og den skønne sandstrand ligger dette
pragtfulde poolhus, der med sine mange aktivitetsmuligheder er den
perfekte ramme for en succesfuld ferie året rundt. Sommerhuset har
en dejlig luksuriøs poolafdeling med stor pool, vandrutsjebane og
spabad samt sauna. I det store aktivitetsrum kan I spille både
billard/bordtennis, dart, bordfodbold, Playstation 4 og Nintendo Wii. I
baren er der rig mulighed for at mikse spændende drinks, eller
servere kolde øl og sodavand fra barens køleskab. Huset byder på al
tænkelig komfort og luksus. Der er to soveafdelinger med hvert sit
badeværelse, så det er meget velegnet til flere familier, som ønsker
at holde ferie sammen. Den store hems med plads til fire personer vil
helt sikkert være et hit hos børnene. Huset er udstyret med LED lys
og lydisolerede lofter, hvilket gør det meget behageligt at opholde sig
i. Køkkenet er særdeles velindrettet og udstyret med to komfurer og
to opvaskemaskiner samt to køle-/fryseskabe, så der uden problemer
kan være mange kokke og køkkenskrivere om den fælles
madlavning. Den danske sommer kan bl.a. nydes på den 30 m2 st...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)
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Søndervig

Luksushus nr. 292

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

Områdebeskrivelse
”Porten til Vesterhavet” kaldes den dejlige badeby Søndervig, som summer af aktivitet både sommer og vinter. Byen ligger med
direkte adgang til stranden via strandpromenaden, hvor havet og stranden betager enhver med sin skønhed, hvad enten det er
en varm sommerdag eller en blæsende efterårsdag.
Der er masser af indkøbsmuligheder i den lille badeby. Her forefindes et væld af små butikker, gallerier, brugskunst, tøjbutikker
og souvenirs. Desuden kan man få sulten stillet uanset om man er til restaurantbesøg, cafémad eller en stor vaffelis.
Kun 9 km fra Søndervig, ligger den gamle smukke by, Ringkøbing med de røde tegltage og den smukke kirke midt på det
hyggelige torv. I de brostensbelagt...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

I nærheden:

AFSTAND TIL

Aqua Park

Danmarks Flymuseum

Kystcentret Thyborøn
Sandskulpturfestival i
Søndervig
Stauning Whisky

Bork Legeland
Jernkysten
Nørre Vosborg

Lemvig Museum
Strandingsmuseum St.
George
Kabelpark ved Hvide
Sande

Afstand til golfbane
Afstand til restaurant
Afstand til indkøb
Afstand til strand
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3000 m
2500 m
2500 m
400 m

