Marielyst

Luksushus nr. 469
Pris per uke fra 15.888
NOK til 42.512 NOK
BETALES FØR ANKOMST

Leie inkl. trygghetsgaranti
BETALES VED ANKOMST

Depositum
Sengetøy
Rengjøring

7.576 NOK
205 NOK
2.879 NOK

Depositum og ev. tilleggstjenester som
sengetøy og rengjøring, betales kontant ved
ankomst.

Husbeskrivelse

FAKTA
Maks antall gjester
Antall soverom
Bygget/renovert
Areal

20
8
2020
267 m 2
2768 m 2

Tomtestørrelse
Svømmebasseng

Lekehems til barn

Sauna

Vedovn

Boblebad

Utegrill og hagemøbler

XL-kjøkken

Huske og sandkasse

Bordtennis

Leketårn for barn

Biljard

Trampoline

Bordfotball
Dart

Utleies ikke til
ungdomsgrupper

Spillkonsoll

Røyking ikke tillatt

Internett

Husdyr tillatt (2 husdyr)

Dette er et flott og elegant innredet feriehus med lekre fasiliteter og
gode muligheter for at hele familien kan hygge seg sammen.
Feriehuset ligger i det populære feriehusområdet Marielyst, som kan
friste med både morsomme severdigheter og aktivitetsmuligheter for
hele familien. Marielyst er kjent for sin fine sandstrand, der både
bading og soling står på menyen. Er du på utkikk etter et feriehus
med plass til hele storfamilien? Da er denne byen riktig valg! I
luksushus nr. 469 er det plass til 20 overnattingsgjester fordelt på åtte
dobbeltrom og fire soveplasser på hemsen. Hemsen er ofte populær
blant barn og unge som gjerne vil leke og sove sammen. Huset har et
stilig kjøkken, der det er høyt under taket og god plass til å samle
hele familien rundt det lange spisebordet. Kjøkkenet er godt utstyrt
med blant annet kjøkkenøy, to oppvaskmaskiner, to ovner og to
kjøleskap. I fellesrommet er det også en vedovn, som innbyr til hygge
og samhold. I tillegg byr aktivitetsrommet på et hav av morsomme
aktivitetsmuligheter. Her er det bare å slå seg løs med en runde
bordtennis, biljard eller dart. Det er også muligheter fo...
(Se fullstendig beskrivelse på www.luksushus.no)
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Marielyst

Luksushus nr. 469

ROMFORDELING
Luksushuset har følgende rom::
3 soverom med 1 dobbeltseng
5 soverom med 2 enkeltsenge
1 hems med 4 madrasser - best for barn

Områdebeskrivelse
Marielyst er stedet for ferie og fine stunder med familie og venner. Marielyst kan friste med vakker natur, og det er enkelt å
utforske Falsters natur både til fots og på sykkel. Du kan for eksempel ta turen til Skandinavias sørligste punkt ved Gedser Odde
eller en av de mange fine strendene. Stranden i Marielyst har fløyelsmyk sand og rolig vann, noe som gjør den til en av de beste
strendene i landet. Den har faktisk flere ganger blitt kåret til Danmarks beste strand.
I Marielyst finnes det opplevelser for alle, uansett alder. Mulighetene er mange, enten man vil late seg på de brede, hvite
strendene ved Østersjøens brusende bølger eller shoppe i byens mange butikker. Marielyst torg er en seve...
(Se fullstendig beskrivelse på www.luksushus.no)

I nærheten:

AVSTAND TIL

Knuthenborg Safaripark
Middelaldercentret
Marielyst torg og strand

Maribo Domkirke
Marielyst Gokart og
Paintballcenter
Danmarks Borgcenter

Golf and fun park
Stevnsfort

Avstand til stranden
Avstand til restaurant
Avstand til butikker
Avstand til golfbane
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800 m
1500 m
1500 m
3400 m

