Vejers Strand

Lyxstuga nr. 283
Pris per vecka från 24.914
SEK till 56.907 SEK
BETALAS INNAN ANKOMST

Hyra inkl. trygghetsgaranti
BETALAS VID ANKOMST

Depositum
Sängkläder
Städning

8.209 SEK
202 SEK
3.135 SEK

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

Husbeskrivning

FAKTA
Max antal gäster
Antal sovrum
Byggår/ombyggt
Yta

24
10
2011
388 m 2
7995 m 2

Tomtstorlek
Kakelugn

Bar

Pool

XL-kök

Spabad

Lekloft för barn

Sauna

Grill och trädgårdsmöbler

Bordtennis

Gungor och sandlåda

Biljard
Fotbollsspel

Huset hyrs inte ut till
ungdomsgrupper

Airhockey

Rökning ej tillåten

Dart

Husdjur tillåtna (2 husdjur)

Spelkonsol

Särskilt lämpat för
småbarn

Internet

Om man letar efter en luxuös badsemester i Danmark så behöver
man inte leta längre. Detta hus nära stranden i Vejers har nämligen
en överdådig poolavdelning med en stor 25m2 simbassäng,
vattenrutschbana, varmt spa-bad med plats för 6 personer, badrum
med golvvärme och bastu. Inomhusaktiviteterna är på topp, då man i
husets 2 aktivitetsrum kan spela biljard, bordsfotboll, airhockey, dart,
bordtennis, samt har en egen bar med kylskåp. Det kan även
kämpas på husets Playstation 3 och Xbox 360. Huset har 50/25 Mbit
trådlöst hög hastighet internet, så tar man med sig sin bärbara PC är
det bara att surfa så mycket som man vill. Köksavdelningen, som
ligger i öppen förbindelse med husets stora vardagsrum, är rymligt
och har alla önskvärda faciliteter som dubbel uppsättning av ugnar,
spisar, kylskåp, diskmaskiner, mikrovågsugnar och frysar. Vid
köksön har man barstolar till alla som vill delta i gemenskapen av
dagens matlagning. Huset har plats för 24 övernattande gäster,
fördelade på 10 sovrum i 3 olike sovavdelningar som var och ett har
sitt egna separata badrum med golvvärme. Huset har en stor terrass
med sköna trädgå...
(Se fullständig beskrivning på www.lyxstugor.se)

Lyxstugor.se · Livøvej 2A · DK-8800 Viborg · Tel. +45 87 25 71 65 · info@lyxstugor.se
Öppettider: Måndag-Torsdag kl. 8.00 -16.00 · Fredag kl. 8.00 -15.00

Vejers Strand

Lyxstuga nr. 283

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

Beskrivning av område
Den charmerande badorten vid Nordsjön med den oändliga sandstranden, den rena luften, de stora sanddynerna och
imponerande hedarna i området mycket attraktivt för alla årstider.
Den vita breda sandstranden med fin sand och sanddyner är blåflaggad. Bilkörning är tillåten på den södra delen av stranden.
Hela området runt Vejers Strand är idealiskt för vandring, cykling och ridning oavsett årstid.
Vejers ligger nära Blåvand, vilket är en trevlig stad med dagligvaruhandel, specialbutiker, ljusstöperi, bolchekokeri, konstgallerier
och flertalet restauranger.
Tycker någon i familjen eller bland vännerna om att fiska? Då finns det bra möjligheter till detta här. Det kan fisk...
(Se fullständig beskrivning på www.lyxstugor.se)

I närheten:

AVSTÅND TILL

Fiskeri & Søfartsmuseet
Tirpitz Museum
Nationalpark Vadehavet
Fonden Gamle
Sønderho
Fanø Skibsfart- og
Dragtsamling

Legoland Billund
Sandskulpturfestival i
Søndervig
Vandski ved Hvide
Sande

Bork Legeland

Ribe Domkirke

Fanø Kunstmuseum

Jernkysten

Avstånd till restaurang
500 m
Avstånd till shopping
200 m
Avstånd till strand
500 m
Avstånd till golfbana
12000 m

Stauning Whisky
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