Ebeltoft

Luksushus nr. 171
Pris per uge fra 7.918 DKK
til 26.090 DKK
BETALES FØR ANKOMST

Leje inkl. tryghedsgaranti
BETALES VED ANKOMSTEN

Depositum
Sengelinned á
Rengøring

4.500 DKK
135 DKK
1.500 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
2007
206 m 2
1200 m 2

Grundareal
Brændeovn

Internet

Pool

Grill og havemøbler

Spabad

Gynge og sandkasse

Sauna
Bordtennis

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Billard

Ikke-ryger hus

Bordfodbold

Husdyr tilladt (2 husdyr)

Airhockey

Dette skønne og yderst velindrettede Skanlux sommerhus er
beliggende i den charmerende by Ebeltoft, som er et besøg værd på
alle tider af året. Sommerhuset har en dejlig luksuriøs poolafdeling
med 15 m2 pool, vandrutschebane og et stort spabad samt sauna.
Her kan besøgende gæster rigtig slappe af og nyde tilværelsen. Når I
er færdige med at bade og slappe af i spaen, saunaen eller baren, er
der rig mulighed for en lille dyst i aktivitetsrummet. Her kan I udfordre
hinanden i billard, airhockey, fodboldspil, Playstation 3 og bordtennis.
Fra stuen, som er husets naturlige samlingspunkt, er der åben
forbindelse til køkkenet og aktivitetsrummet, og der er et stort
glasparti til poolafdelingen . Huset er overalt indrettet med flotte
malerier og sans for detaljerne. Fordelingen af værelser i dette dejlige
sommerhus er meget praktisk delt op i to afdelinger med tre soverum
i hver og en hems med 4 sovepladser. Når I trænger til lidt luft
udendørs, kan I hygge jer ved grillen på de 2 overdækkede terrasser.
Dette hus udlejes ikke til ungdomsgrupper

Spillekonsol
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Ebeltoft

Luksushus nr. 171

VÆRELSESFORDELING
I luksushuset findes følgende værelser::
5 værelser med 1 dobbeltseng
1 værelse med 2 enkeltsenge
1 hems med 4 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:

AFSTAND TIL

Fregatten Jylland

Glasmuseet

Kattegatcentret
AQUA Akvarium &
Dyrepark

Moesgård museum

Ree Park
Nationalpark Mols
Bjerge

Afstand til restaurant
Afstand til indkøb
Afstand til strand
Afstand til golfbane
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600 m
800 m
400 m
1800 m

