Marielyst

Lyxstuga nr. 299
Pris per vecka från 14.481
SEK till 36.200 SEK
BETALAS INNAN ANKOMST

Hyra inkl. trygghetsgaranti
BETALAS VID ANKOMST

Depositum
Sängkläder
Städning

6.717 SEK
202 SEK
2.389 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
2012
210 m 2
2100 m 2

Tomtstorlek
Kakelugn

Grill och trädgårdsmöbler

Pool

Gungor och sandlåda

Spabad

Trampolin

Sauna
Bordtennis

Huset hyrs inte ut till
ungdomsgrupper

Biljard

Rökning ej tillåten

Dart

Husdjur tillåtna (2 husdjur)

Spelkonsol

Särskilt lämpat för
småbarn

Internet

Detta fantastiska poolhus nära Marielyst bjuder in till en semester full
av möjligheter till aktivitet både för stora som små. Vattenälskare kan
vältra sig i den 18 m2 stora poolen med motströmsanläggning och
rutschkana. Om man är den som hellre gillar avkoppling så finns det
både bastu och ett stort spa bad till förfogande. Det ljusa köket ligger
i förbindelse med det stora vardagsrummet och blir lätt husets
naturliga samlingspunkt. Här är inte svårt att trivas, varför inte med ett
parti i kortspel, en god bok eller film. I aktivitetsrummet kan man
utmana varandra till kamp i både biljard/bordtennis, dart eller Wii.
Husets sovrum är fördelade på 2 sovavdelningar, med 3 sovrum i
varje, eget badrum och mysigt sovloft med plattskärms-tv og
playstation 3. Ute står båda trampolin, lekstuga, sandlåda och gungor
för yngre gäster. På husets stora veranda finns gott om plats till att
sola under varma sommardagar, och eftersom den är delvis
takbelagd passar den bra till grillning året om.
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Marielyst

Lyxstuga nr. 299

RUMSFÖRDELNING
Lyxstugan har följande rum::
3 rum med 1 dubbelsäng
3 rum med 2 enkelsängar
1 sovloft med 4 madrasser - bäst för barn

Beskrivning av område
Marielyst andas semester och goda tider med familjen eller alla vänner. Orten omges av Falsters vackra natur som kan
utforskas genom sina många vandrings- och cykelleder. Ta en promenad förbi Skandinaviens sydligaste punkt vid Gedser Odde
eller längs med en av de många vackra stränderna. Stranden i Marielyst är med sin sammetslena sand och sitt lugna vatten helt
klart en av Danmarks bästa stränder och har till och med utsetts till Danmarks bästa strand vid flera tillfällen.
I Marielyst finns det gott om upplevelser oavsett ålder. Möjligheterna är många, oavsett om du vill promenera på de breda vita
stränderna till ljudet av Östersjöns mäktiga vågor eller shoppa i stadens många affärer. Mariely...
(Se fullständig beskrivning på www.lyxstugor.se)

I närheten:
Knuthenborg Safaripark
Middelaldercentret
Marielyst Torv och
Strand
BonBon-Land

AVSTÅND TILL
Maribo Domkirke
Marielyst Gokart og
Paintballcenter

Golf and fun park

Danmarks Borgcenter
Fuglsang Kunstmuseum

Krokodille Zoo

Stevnsfort

Avstånd till golfbana
Avstånd till restaurang
Avstånd till shopping
Avstånd till strand
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