Søndervig

Luksushus nr. 294
Pris per uge fra 11.021
DKK til 33.170 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
295 m 2
4000 m 2

Grundareal
Pool

Bar

Sauna

Brændeovn

Spabad

Shelter

XL-køkken

Grill og havemøbler

Bordtennis

Gynge og sandkasse

Billard

Ikke-ryger hus

Bordfodbold

Husdyr tilladt (2 husdyr)

Dart

Dette pragtfulde Skanlux poolhus er indrettet med sans for detaljer og
kvalitet nær Søndervigs skønne sandstrand. Huset byder på al
tænkelig komfort og luksus og er bygget op omkring 2 separate
soveafdelinger med hvert deres badeværelse, så det er meget
velegnet til flere familiers fælles ferie. Husets imponerende badeland
indeholder en 18 m2 stor pool med vandrutsjebane,
modstrømsanlæg og et dejligt 4-6-personers spabad samt en stor
sauna. Som gæst er man sikret timers fælles underholdning og sjov i
aktivitetsrummet med bordtennis/billard, dart, bord-fodboldspil,
Playstation 3. Det naturlige samlingspunkt er det store og
arkitektonisk spændende rum med kombineret stue og køkken.
Køkkenet er velindrettet, så der uden problemer kan være flere kokke
og køkkenskrivere om den fælles madlavning. Der er en stor terrasse
(delvist overdækket), hvor den danske sommer kan nydes i gode
havemøbler. På den store grund, der omkranser huset, er der også
tænkt på de mindste gæster med gynger og sandkasse.
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Søndervig

Luksushus nr. 294

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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