Tisvildeleje

Lyxstuga nr. 274
Pris per vecka från 11.978
SEK till 34.205 SEK
BETALAS INNAN ANKOMST

Hyra inkl. trygghetsgaranti
BETALAS VID ANKOMST

Depositum
Sängkläder
Städning

6.717 SEK
202 SEK
2.538 SEK

Depositionen och evt. tilläggstjänster såsom
sängkläder och städning betalas kontant vid
ankomsten.

Husbeskrivning

FAKTA
Max antal gäster
Antal sovrum
Byggår/ombyggt
Yta

16
6
2011
216 m 2
2120 m 2

Tomtstorlek
Kakelugn

Projektor och duk

Pool

Grill och trädgårdsmöbler

Spabad

Gungor och sandlåda

Sauna
Bordtennis

Huset hyrs inte ut till
ungdomsgrupper

Biljard

Rökning ej tillåten

Dart

Husdjur ej tillåtna

Spelkonsol

Särskilt lämpat för
småbarn

Internet

Välkommen till detta härliga poolhus i vacker miljö och nära den
härliga stranden i Tisvildeleje, som bjuder på en fantastisk semester
alla tider på året. Huset har en härlig poolavdelning med 18 m2 stor
pool med tillhörande vattenrutschbana, stort spabad med plats till 4-6
personer och bastu. Om man sedan önskar sig ännu mer aktiviteter
har detta sommarhus ett välspäckat aktivitetsrum med bl.a.
biljardbord, bordtennis, Playstation 3 och dart. Det finns även gratis
trådlöst internet om man tar med sig sin PC. Sängplatserna är
fördelade på 6 sovrum – som är uppdelade i 2 separata
sovavdelningar, vart och ett med ett privat badrum med golvvärme,
vilket lämpar sig alldeles utmärkt för en flerfamiljsemester. Terrassen
är delvis takbelagd och perfekt till att njuta av den danska sommaren
på. Till de minsta gästerna finns det både sandlåda och gungor på
tomten.
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RUMSFÖRDELNING
Lyxstugan har följande rum::
1 rum med 1 dubbelsäng
5 rum med 2 enkelsängar
1 sovloft med 4 madrasser - bäst för barn

Beskrivning av område
Tisvildeleje ligger på Nordsjälland vid Kattegatts kust i ett naturskönt område några kilometer från Arresø. Här finner ni en av
Nordsjällands bästa och mest barnvänliga sandstränder. Vid Tisvildeleje ligger Danmarks femte största skog, Tisvilde Hegn,
som sträcker sig ända ut till stranden, där klippor och skogsbryn möts.
Heatherhill som ligger vid Rågeleje ca 9 km från Tisvildeleje är ett omtyckt område för skärmflygare och vindsurfare.
I närheten av Tisvildeleje finner man bl.a. Helene Kilde som är en hälsokälla och Asserbo Slottsruin.
Om du har lust att ta dig lite längre bort kan ett besök i den fina handelsbyn Helsinge rekommenderas. I Helsinge finns det flera
trevliga ...
(Se fullständig beskrivning på www.lyxstugor.se)

I närheten:
Carlsberg Museum
Fredensborg Slot
Segway Cruise Events
Experimentarium

AVSTÅND TILL
Tivoli
Fugleparken
Museum Nordsjælland
Dyrehavsbakken

Kronborg
Louisiana
Knud Rasmussens Hus
Stevn Klint

Avstånd till golfbana
Avstånd till restaurang
Avstånd till shopping
Avstånd till strand
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9200 m
500 m
500 m
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