Större urval, kontrollerade omdömen, bästa pris
Dettya är atraveo, den stora marknaden för semesterhus på Internet.
www.atraveo.se/

Objekt-nr. 490470

Semesterhus för max. 6 personer,
Henne, Danmarks Nordsjökust (Henne med omnejd)

URL för detta objekt:
http://www.tuivillas.com/490470
Minimal hyrestid: 7 nätter
Ankomstdag: Lördag
Mitt antal personer: 1

Objektpresentation

från EUR 520
för 1 vecka

Ytterligare prisinformation
gas efter förbrukning (obligatorisk) (2020-01-01 - 2021-01-08), uppvärmningskostnader efter förbrukning (obligatorisk) (2020-0101 - 2021-01-08), vatten efter förbrukning (obligatorisk) (2020-01-01 - 2021-01-08)

Om detta objekt

Information angÃ¥ende boende:
- Gratis inträde till badland.

Information angÃ¥ende boende (2020)
- 1 TV
- Aktivitetscenter: Inträde Varde Badeland m.fl.
- Alternativ uppvärmning: Värmepump
- Bastu
- Byggmaterial: Byggnadsmaterial: Trä
- Dammsugare
- Diskmaskin
- Ekstra kostnader exklusiv: Förbrukningskostnader exkl.
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- Elektriska produkter: Flatscreen TV, DK-DR1, Internet (trådlöst)
- Fläkt: Köksfläkt
- Frys
- Golvvärme: Delvis golvvärme
- Gratis inträde till badland.
- Grill
- Hustyp: Semesterhus
- I närheten: Golfbana
- Inomhus diverse: Klimatanläggning
- Isolering: Helårsisolerat
- Kaffebryggare
- Koncept: Rökfritt hus, Energisparhus, Kvalitetsutemöbler, Internet concept, Semester på tu man hand
- Kylskåp
- Kök: Varmt och kallt vatten
- Köksutrustning: Kylskåp
- Leksaker (utomhus): Studsmatta
- Mikrovågsugn: Mikrougn
- Parkering: Gratis p-plats på tomten
- Radio: Stereoanläggning och CD
- Spis: El-spis
- TV-mottagning: Parabol, tyska kanaler
- Toalett: WC: Varmt och kallt vatten
- Tomt: Skogs-och busktomt
- Torktumlare
- Trädgårdsmöbler
- Tvättmaskin
- Uppvärmning: Elvärme
- Utomhus diverse: Utomhus dusch
- Vänligen uppmärksamma: Vattenförbruk pr. m3 (2017-01-14 - 2020-01-10), Vattenförbruk pr. m3
- Öppen spis: Braskamin

Allmän
Ca. 96 m², 6 personer, vinterfest, 3 sovrum, byggnadsår 1979, 1 badrum, renoveringsår 2019, 1350 m² tomtstorlekar

Bo
CD, braskamin, stereoanläggning, tv, sat-tv: Parabol, tyska kanaler

Laga mat
65 Liter frysar, spis, kaffekokare, kök: Varmt och kallt vatten, kylskåp, mikrovågsugn, diskmaskin

Bad/WC
toalett (från 2020-01-01)
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Avstånd (fågelvägen)
golfbana ca. 400 m, vatten ca. 2,5 km, ort ca. 12 km, restaurang ca. 2 km

Ute
trädgårdsmöbel, grill, 2 parkeringsplatser: Gratis p-plats på tomten

Övrigt
golvvärme: Delvis golvvärme, värme: Elvärme, 1 barn under 4 år gratis, lufkonditionering, bastu, dammsugare, torktumlare,
tvättmaskin, WiFi, husdjur ej tillåtna

Kontrollerad uthyrare
Alla angivelser: (2020-01-22, 00:01)
Den fullständiga och aktuella objektsbeskrivningen hittar du på https://www.atraveo.se/490470. Har du frågor vänder du dig till vår
kundservice (se webbsidan). Observera att angivelser gällande tillgänglighet och pris kan ändras över tid.
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