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

Objekt-nr. 972563

Semesterhus för max. 8 personer,
Nørre Lyngby, Jammerbukten

URL för detta objekt:
http://www.tuivillas.com/972563
Ankomstdagar: efter överenskommelse
Mitt antal personer: 1

från EUR 463

Objektpresentation

för 1 vecka

Ytterligare prisinformation
ström EUR 0,34 per kilowatt-timme (obligatorisk, kan betalas på plats) (2020-02-01 - 2022-02-22)

Om detta objekt
Inredning: Semesterstugan lämpar sig för 8 personer. Fritidsbostaden är på 138 m² och är byggd i 2009. Det är tillåtet at ta med 2
hus-djur. Fritidsbostaden har tvättmaskine. Torktumlare. Frys med en kapacitet på 36 liter. Det finns dessutom 1 vedeldad kamin.
För de små finns det barnstol.
Utanför: Fritidsbostaden ligger på en 1964 m² stor naturtomt. Avstånd till hav är 650 m. Närmeste affär ligger på ett avstånd av
6000 m. Till fritidsbostaden hör 100 m² terrass. Dessutom finns det 12 m² övertäckt terrass. Redskapsutrymmet. Gunga. Sandlåda.
Aktivitetsrum: Aktivitetsrum. Biljard. Bordtennis. Dartspel.
Sovförhållande: Det finns totalt 4 sovrum. Sängplatserna fördelar sig på: 4 sovplatser i dubbelsängar. 4 sovplatser i enkelsängar.
Kök: Köket är utrustad med 1 kylskåp Det finns 4 keramiska spishällar, varmluftsugn, mikrovågsugn samt diskmaskin.
Toalett och bad: Det finns 2 badrum med duschkabin och 2 toaletter. Det finns golvvärme i 2 badrum. Det finns golvvärme i
gästtoaletten.. I bastun finns det möjlighet för avkoppling.
Spa: Det finns möjlighet för avkoppling i ett inomhus spa för 4 personer.
Multimedier:

Sida 1

I fritidsbostaden finns det 1 stk. TV. DVD-spelare. Radio. CD-spelare. Det finns trådlös Internet till förfogande.

Inga ungdomsgrupper.
Ickerökare.

Allmän
Ca. 138 m², 8 personer, 2 dubbelsängar, 4 enkelsängar, 4 sovrum, byggnadsår 2009, 2 badrum, 1964 m² tomtstorlekar

Bo
CD, DVD-spelare, kamin, radio, tv

Laga mat
ugn, 36 Liter frysar, kylskåp, mikrovågsugn, diskmaskin

Bad/WC
dusch, 2 toaletter

Avstånd (fågelvägen)
handla ca. 6 km, vatten ca. 650 m

Ute
lekplats, terrass

Övrigt
biljardbord, golvvärme, inga ungdomsgrupper, barnstol, bastu, husdjur tillåtna (max. 2), bordtennisbord, spabad, torktumlare,
tvättmaskin, WiFi

Kontrollerad uthyrare
Alla angivelser: (2020-02-26, 08:02)
Den fullständiga och aktuella objektsbeskrivningen hittar du på https://www.atraveo.se/972563. Har du frågor vänder du dig till vår
kundservice (se webbsidan). Observera att angivelser gällande tillgänglighet och pris kan ändras över tid.

Sida 2

