Blåvand

Lyxstuga nr. 228
Pris per vecka från 22.359
SEK till 55.364 SEK
BETALAS INNAN ANKOMST

Hyra inkl. trygghetsgaranti
BETALAS VID ANKOMST

Depositum
Sängkläder
Städning

8.209 SEK
202 SEK
2.836 SEK

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

Husbeskrivning

FAKTA
Max antal gäster
Antal sovrum
Byggår/ombyggt
Yta

22
8
2008
257 m 2
2600 m 2

Tomtstorlek
Pool

Lekloft för barn

Sauna

Kakelugn

Spabad

Grill och trädgårdsmöbler

XL-kök

Gungor och sandlåda

Bordtennis
Biljard

Huset hyrs inte ut till
ungdomsgrupper

Fotbollsspel

Rökning ej tillåten

Dart

Husdjur tillåtna (2 husdjur)

Välkommen till detta fantastiska poolhus, som ligger i naturskön
omgivning nära den härliga sandstranden och den trevliga
semesterbyn Blåvand. I husets imponerande ”badland” kan man
simma, bada och leka i timtal, då den innehåller en stor pool med
vattenrutschbana, motströmsanläggning och ett härligt 6-persons
spa-bad och stor bastu. Som om inte det var nog, har huset även ett
aktivitetsrum fyllt med spel som biljard, fotbollsspel, Playstation 4 och
bordtennis, samt bar med kylskåp. Köket är välutrustat, och ligger i
öppen förbindelse med vardagsrummet, så att man kan umgås under
matlagningen också. Huset är rymligt och väl dimensionerat, med
hela 3 separata sovavdelningar, där varje avdelning har sitt egna
badrum. Man har även tänkt på de minsta gästerna i form av gungor
och sandlåda på den stora tomten som omger huset. Husets delvis
takbelagda terrass har alla möjligheter till solning eller sköna
grillkvällar.
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Blåvand

Lyxstuga nr. 228

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

Beskrivning av område
Blåvand är en livfull semesterort med en trevlig och familjevänlig miljö, ett otal butiker och massor av bra matställen, ofta med
utomhusservering på sommaren. Området bjuder dessutom på ett ljusstöperi, glasblåseri, keramikverkstad, bärnstenssliperi,
mini-zoo samt flera intressanta museer.
Blåvand är omgivet av en storslagen natur med stora hedar och skogsområden, de finaste vida sandstränderna, det brusande
Västerhavet och Blåvandshuk, där många betongbunkrar från andra världskriget fortfarande präglar stranden.
Blåvand Egnsmuseum belyser regionens historia från forntiden och fram till år 1900 med forntida fynd och lokalt hantverk. På
Blåvand Redningsbådsmuseum kan ni lär...
(Se fullständig beskrivning på www.lyxstugor.se)

I närheten:

AVSTÅND TILL

Fiskeri & Søfartsmuseet
Sandskulpturfestival i
Søndervig
Vandski ved Hvide
Sande

Bork Legeland

Tirpitz Museum

Jernkysten

Kommandørgården

Fanø Kunstmuseum

Nationalpark Vadehavet
Fonden Gamle
Sønderho
Fanø Skibsfart- og
Dragtsamling

Stauning Whisky

Avstånd till restaurang
Avstånd till shopping
Avstånd till strand
Avstånd till golfbana
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400 m
400 m
1500 m
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