Öland

Luksushus nr. 127
Pris per uge fra 4.548 DKK
til 18.725 DKK
BETALES FØR ANKOMST

Leje inkl. tryghedsgaranti
BETALES VED ANKOMSTEN

Depositum
Sengelinned á
Rengøring

2.720 DKK
136 DKK
1.020 DKK

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

Husbeskrivelse

FAKTA
Maksimum antal gæster
Antal soveværelser
Opført/ombygget
Husstørrelse

12
4
1994/1998
190 m 2
1200 m 2

Grundareal
Pool

Grill og havemøbler

Sauna

Gynge og sandkasse

Spabad

Udlejes ikke til

Bordfodbold

ungdomsgrupper

Spillekonsol

Ikke-ryger hus

Internet

Husdyr tilladt (2 husdyr)

Hold ferie i et skønt feriehus på Öland - kun 300 km fra
Øresundsbroen. Dette enestående hus byder på luksus kombineret
med svensk charme. Huset har en dejlig poolafdeling med en 18 m2
pool med børnepool, spabad og sauna, hvor vandhunde kan boltre
sig timevis. På husets 1. sal er den rummelige stue med fjernsyn
indrettet, hvor man gennem en glasvæg har udsigt til det imponerede
poolrum. Køkkenet, der er forbundet med opholdsrummet, er
komfortabelt indrettet med alt, hvad man behøver til feriens
madlavning. I opholdsrummet med brændeovn er der rigeligt plads til
at 12 personer kan spise og hygge sig sammen. Der kan dystes på
husets Playstation3. Huset ligger på en afskærmet skov- og
naturgrund. Der er en stor, delvist overdækket terrasse samt en dejlig
altan.

Brændeovn
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Öland

Luksushus nr. 127

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

Områdebeskrivelse
Hold ferie og slap af i smukke omgivelser på Øland. Hos Luksushuse.dk tilbyder vi sommerhusudlejning på den smukke
svenske ø. I kan læse mere om, hvad I kan opleve, når I lejer et luksussommerhus igennem os, herunder.
300 km fra Øresundsbroen ligger det dejlige Øland, et af Sveriges absolut smukkeste områder. Sveriges næststørste ø, der er
forbundet til fastlandet med Ølandsbroen, er beliggende i Østersøen øst for Småland. Med sine kilometerlange børnevenlige
sandstrande, dejlige natur, attraktioner og aktiviteter er der noget for enhver smag.
Det er ikke uden grund at den svenske kongefamilie hvert år holder ferie på øen. Hvis børnene er i skolealderen, er de store nok
til at kunne ...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

I nærheden:
Borgholms slot
Solliden

AFSTAND TIL
Ölands Djurpark

Kalmar Domkirke

Afstand til restaurant
Afstand til indkøb
Afstand til strand
Afstand til golfbane
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2500 m
2500 m
2500 m
12000 m

