Kegnæs

Lyxstuga nr. 296
Pris per vecka från 13.342
SEK till 35.135 SEK
BETALAS INNAN ANKOMST

Hyra inkl. trygghetsgaranti
BETALAS VID ANKOMST

Depositum
Sängkläder
Städning

5.971 SEK
202 SEK
2.239 SEK

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

Husbeskrivning

FAKTA
Max antal gäster
Antal sovrum
Byggår/ombyggt
Yta

14
5
2012
180 m 2
1200 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
sportfiskare

Internet

Välkommen till detta härliga poolhus nära den härliga stranden på
Sydals. Husets imponerande ”vattenland” har allt för både stora och
små vattendjur. Här kan det badas och slappas i timmar, i poolen (16
m2) med vattenrutschbana och motströmsanläggning eller i det
härliga 6-personers spa-badet. Här finns även en stor bastu. I
aktivitetsrummet kan det kämpas mot familj och vänner i både biljard,
bordtennis, dart och Playstation 2. Köket är väl utrustat, och ligger i
öppen förbindelse med vardagsrummet, så det kan alltid
kommuniceras under matlagningen. Huset är ytterst rymligt och väl
dimensionerat, och uppbyggt med 2 separata sovavdelningar, vart
och ett med eget badrum. Dessutom finns en stor sovalkov med gott
om plats till fler övernattande gäster. Det är en stor terrass, där man
kan njuta av solen i sköna trädgårdsmöbler.
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Kegnæs

Lyxstuga nr. 296

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

Beskrivning av område
Kegnæs är en trevlig halvö på 17 kvadratkilometer nära Sønderborg. Den låglänta halvön, med några små skogar ligger utmed
Flensburg Fjord och i förbindelse med Als genom en naturlig damm.
På Kegnæs finns många bra och barnvänliga stränder och vattnen runt Kegnæs är även lämplig för segling. Det finns goda
förutsättningar för surfing på sydkusten av halvön, och för nybörjare är Lillehav väst ett gott alternativ.
Varför inte åka på en dagstur till den tyska gränsen, eller Universe Science Park med massor av spännande upplevelser. När ni
hyr en sommarstuga genom Lyxstugor.se finns det möjlighet att få 20 % rabatt på entrén. Villkoret är att att du köper biljetterna
online me...
(Se fullständig beskrivning på www.lyxstugor.se)

I närheten:
Universe - med rabatt
Dybbøl Banke

AVSTÅND TILL
Sønderborg Slot
Kommandørgården

Gråsten Slot

Avstånd till golfbana
24000 m
Avstånd till shopping
10000 m
Avstånd till restaurang 10000 m
Avstånd till strand
700 m
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