Ebeltoft

Luksushus nr. 148
Pris per uge fra 10.700
DKK til 35.855 DKK
BETALES FØR ANKOMST

Leje inkl. tryghedsgaranti
BETALES VED ANKOMSTEN

Depositum
Sengelinned á
Rengøring

5.000 DKK
135 DKK
2.300 DKK

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

Husbeskrivelse

FAKTA
Maksimum antal gæster
Antal soveværelser
Opført/ombygget
Husstørrelse

24
10
2005
429 m 2
1000 m 2

Grundareal
Brændeovn

Internet

Pool

Bar

Spabad

Grill og havemøbler

Sauna

Gynge og sandkasse

Bordtennis
Billard

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Bordfodbold

Ikke-ryger hus

Airhockey

Husdyr tilladt (2 husdyr)

Dette fantastiske luksussommerhus i populære Ebeltoft er perfekt til
en drømmeferie med familie og venner. Skanlux sommerhuset er
opført i 3 etager, yderst rummeligt og opført på en 1000 m2 stor
naturgrund. I husets eget badeland kan både store og små boltre sig i
den 24 m2 store pool med rutsjebane, og derefter slappe af i spa
eller sauna. Der er ikke mindre end 2 rum med underholdende
aktiviteter i huset. ”Slyngel-stuen” er indrettet med billardbord, stor
bar, dart og komfortabel sofagruppe med fladskærms-tv med
Playstation 2. De mere aktive personer kan begive sig ind i
aktivitetsrummet, hvor der både er bordtennis, airhockey og
fodboldspil. Der er naturligvis også fri trådløs internet adgang i huset.
På 1. sal er der indrettet en stor og hyggelig stue med brændeovn og
med udsigt til Ebeltoft Vig og Fregatten Jylland. Fra spisestuen, som
er opført i åben forbindelse med køkkenet, er der udgang til husets 2
store terrasser med havemøbler. I haven kan børnene lege eller spille
fodbold.

Dart
Spillekonsol
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Ebeltoft

Luksushus nr. 148

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

Områdebeskrivelse
På Djursland finder I den hyggelige by Ebeltoft. Ebeltoft er Djurslands ældste købstad og har haft ret til at kalde sig således
siden år 1301, hvor byen fik købstadsrettigheder. Ebeltoft er kendt for sine idylliske smalle gader, der i centrum af byen er
belagt med brosten og omgivet af gammeldags bindingsværkhuse. Særligt i området langs Adelgade, Overgade og Nedergade
er mange smukke gamle huse blevet bevaret. Den hyggelige atmosfære gør byen til Djursland turistby nummer ét. Derudover er
der rig mulighed for en shoppetur eller et besøg på café og restaurant, inden i slår et smut forbi havnen, hvor den berømte
”Fregatten Jylland” ligger og vugger i vandet.
...
(Se den fulde beskrivelse på www.luksushuse.dk)

I nærheden:
Fregatten Jylland
Kattegatcentret

AFSTAND TIL
Glasmuseet
Nationalpark Mols
Bjerge

Ree Park
AQUA Akvarium &
Dyrepark

Afstand til restaurant
Afstand til indkøb
Afstand til strand
Afstand til golfbane
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800 m
2000 m
100 m
2300 m

