Mommark

Lyxstuga nr. 521
Pris per vecka från 14.905
SEK till 40.458 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
2021
223 m 2
1538 m 2

Tomtstorlek
Pool

Spabad

Bordtennis

Grill och trädgårdsmöbler

Biljard

Gungor och sandlåda

Fotbollsspel

Lektorn

Dart

Trampolin

Spelkonsol

Multibane

Internet

Uttag till elbil

Bar
Kakelugn

Huset hyrs inte ut till
ungdomsgrupper

Gungor

Rullstolsvänlig

Utomhusdusch

Husdjur tillåtna (2 husdjur)

Spendera sommaren i detta vackra sommarhus för 16 personer som
ligger alldeles intill Mommarks utmärkta badstrand. I Mommark är du
garanterad vacker natur under dina dagliga promenader, bra
badmöjligheter på Als bästa badstrand och flera kaféer i Sønderborg,
som ligger en kort bilresa bort. Om vädret inte passar för
utomhusaktiviteter kan ni lätt återställa semesterglädjen hemma i
sommarhuset. Här kan ni garanterat bada, oavsett årstid.
Sommarhuset bjuder på en egen poolavdelning inomhus, där ni hittar
en pool på 16 kvadratmeter med motströmsanläggning,
undervattensbelysning och vattenrutschkana. Här kan ni bada hur
mycket ni vill, oavsett hur vädret ser ut. Det finns även möjlighet att
bada utomhus, där man hittar både bubbelpool och bastu. Dessutom
hittar du en utomhusdusch där du kan ta en uppfriskande
snabbdusch efter en varm stund i bastun. Utomhus finns det även
plats för trevliga stunder och mycket lek. På den delvis övertäckta
terrassen finns det trädgårdsmöbler och grill. Barnen kan leka i
trädgården där det finns både gunga, sandlåda och studsmatta.
Sommarhusets aktivitetsrum bjuder också på en mängd a...
(Se fullständig beskrivning på www.lyxstugor.se)
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RUMSFÖRDELNING
Lyxstugan har följande rum::
3 rum med 1 dubbelsäng
3 rum med 2 enkelsängar
1 sovloft med 4 madrasser - bäst för barn

I närheten:
Universe - med rabatt
Gråsten Slot

AVSTÅND TILL
Sønderborg Slot
Dybbøl Banke

Dybbøl Mølle

Avstånd till strand
500 m
Avstånd till restaurang 1900 m
Avstånd till shopping
5700 m
Avstånd till golfbana
12000 m
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