Ebeltoft

Luksushus nr. 223
Pris per uge fra 10.675
DKK til 27.820 DKK
BETALES FØR ANKOMST

Leje inkl. tryghedsgaranti
BETALES VED ANKOMSTEN

Depositum
Sengelinned á
Rengøring

4.000 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
2009
240 m 2
1600 m 2

Grundareal
Brændeovn

Bar

Pool

Grill og havemøbler

Spabad

Gynge og sandkasse

Sauna
Bordtennis

Udlejes ikke til
ungdomsgrupper

Billard

Ikke-ryger hus

Bordfodbold

Husdyr tilladt (2 husdyr)

Dart

Dette fantastiske Skanlux poolhus er opført i skønne omgivelser nær
den skønne strand og den charmerende by Ebeltoft. I husets
imponerende ”badeland” kan der svømmes, bades og afslappes i
timevis i den 20 m2 store pool med vandrutsjebane og
modstrømsanlæg og det dejlige 6-personers spabad eller den store
sauna. I aktivitetsrummet kan der dystes mod venner og familie i
både billard, bordtennis, dart, fodboldspil, og Playstation 4. Der er
også indrettet en bar med køleskab, hvor man kan hygge sig
sammen om aftenen. Køkkenet er velindrettet, og i forbindelse med
stuen, så der kan snakkes og hygges over madlavningen. Huset er
yderst rummeligt og veldimensioneret, og bygget op omkring 2
soveafdelinger med hvert deres badeværelse. Desuden er der en stor
hems med god plads til et par overnattende gæster. Der er en stor
terrasse, hvor I kan nyde solen i gode havemøbler. På den store
naturgrund, der omkranser huset, er der også tænkt på de mindste
gæster med gynger og sandkasse.
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Ebeltoft

Luksushus nr. 223

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

Områdebeskrivelse
Sydvest for Ebeltoft ligger sommerhusområdet Ahl Strand. Området er særligt populært som feriedestination blandt
børnefamilier, da det ligger centralt i forhold til flere forlystelser og seværdigheder, der vækker begejstring blandt de mindste,
men også fordi stranden er særligt børnevenlig. Det lave og lune vand gør, at børnene selv kan soppe, bygge sandslotte og lege
rundt i vandkanten, mens forældrene roligt slapper af i solen.
Naturen omkring Ahl Strand er afvekslende og byder både på skov med krat og flotte strandenge med græs. På strandene er der
et rigt fugleliv, der består særligt af vadefugle og gravænder på jagt efter orme og muslinger. I kan med fordel cykle en tur
gennem de flotte ege-...
(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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3000 m
1000 m
300 m
4000 m

