Prioriteringsmateriale / vintersæson 2022

Prioriteringsrunde
V in t e r sæso n 2 0 2 2

Skiferieboliger

Øvrige ferieboliger

Sæson A / uge 51-52, 6-8, 14 (påske)

Sæson A / Ingen (kun sommerferien er A-sæson)

Sæson B / Uge 50, 1-5, 9-13

Sæson B / Uge 51-52, 7, 14(påske)

Sæson C / Ingen

Sæson C / Uge 50, 1, 6, 8, 13

Sæson D / 43-49

Sæson D / Uge 43-49, 2-5, 9-12

*En opdateret sæsonoversigt bliver udsendt ved begyndelse af hver prioriteringsrunde. Prioriteringsrunden for
sommersæsonen vil blive afholdt i december/januar.

DANMARK

Gulirisvej 3
Gulirisvej 3, 6792, Rømø (hus 1103)
e håndklæ
egn
d
sk

er

Hu

Bolig areal 97 kvm
Antal soveværelser 2
Antal sovepladser 6
Badeværelser 1
Ugentlig lejepris: Sæson A 5.300 kr. / Sæson B 4.300 kr. / Sæson C 3.600 kr. / Sæson D 2.100 kr.

Om ferieboligen
Lejligheden på Gulirisvej er både rummelig og super flot i sit udtryk. Der er gratis adgang til alle faciliteter
hos Enjoy Resorts Rømø (heriblandt eksklusiv pool og wellnesscenter), så her er der plads til den store
familie, som ynder at holde en ferie med lidt ekstra selvforkælelse og gode oplevelser. Lejligheden passer
til 4 voksne og 2 børn, der kan benytte sovesofaen på 1.sal. Der er 700 meter til indkøb og 12 km til badestranden ved Lakolk. Desuden kan man nå Sønderstrand, der er Nordeuropas bredeste strand, på 2,5 km.
Tillæg til lejepris
Slutrengøring udgør et beløb på 500 kr. Forbruget varirer efter sæson (A 250, B360, C500, D800 kr.). Tillæg
for både slutrengøring og forbrug forudbetales til os sammen med lejen. OBS! Håndklæder, sengelinned,
viskestykker og klude skal medbringes.

Læs mere om Enjoy Resorts her: https://enjoyresorts.dk/enjoy-resorts-roemoe/
OBS. Denne bolig er i perioder lukket for booking grundet vores samarbejdsaftale med Enjoy Resorts.

Google-koordinater: 55.08575, 8.55419
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Rømø 12
Vestergade 225G, 6792 Rømø (lejlighed 12)
e håndklæ
egn
d
sk

er

Hu

Bolig areal 45 kvm
Antal soveværelser 1 1/2
Antal sovepladser 4
Badeværelser 1
Ugentlig lejepris: Sæson A 2.900 kr. / Sæson B 2.500 kr. / Sæson C 2.100 kr. / Sæson D 1.400 kr.

Om ferieboligen
Lejlighed nr. 12 passer til 4 (2 voksne og 2 børn - da det ene værelse er et gennemgangsværelse med
åben indgang til stuen). Der er adgang til Feriecentrets faciliteter, inklusive indendørs og udensdørs pool.
Lejligheden er flot og praktisk indrettet, med bl.a. helt nyt køkken. Der er 1 km til indkøb og 12 km til badestranden ved Lakolk. Desuden kan man nå Sønderstrand, der er Nordeuropas bredeste strand, på 2,5 km.
Tillæg til lejepris
Slutrengøring udgør et beløb på 500 kr. Forbruget varirer efter sæson (A 175 kr., B 180 kr., C 250 kr. og D
400 kr.). Tillæg for både slutrengøring og forbrug forudbetales til os sammen med lejen. OBS! Håndklæder,
sengelinned, viskestykker og klude skal medbringes.

Google-koordinater: 55.0871, 8.54742
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Rømø 127
Vestergade 153C, 6792 Rømø (lejlighed 127)
e håndklæ
egn
d
sk

er

Hu

Bolig areal 71 kvm
Antal soveværelser 2
Antal sovepladser 6
Badeværelser 1
Ugentlig lejepris: Sæson A 4.100 kr. / Sæson B 3.500 kr. / Sæson C 2.900 kr. / Sæson D 1.600 kr.

Om ferieboligen
Lejlighed nr. 127 er en del af Feriecenter Sol og Strand, og giver adgang til alle deres faciliteter, inklusive
indendørs og udensdørs pool. Lejligheden er flot og praktisk indrettet passer til 4 voksne og 2 børn, der
kan benytte køjesengen i det ene værelse. Der er 1 km til indkøb og 12 km til badestranden ved Lakolk.
Desuden kan man nå Sønderstrand, der er Nordeuropas bredeste strand, på 2,5 km.
Tillæg til lejepris
Slutrengøring udgør et beløb på 500 kr. Forbruget varirer efter sæson (A 200 kr., B 280 kr., C 400 kr. og D
600 kr.). Tillæg for både slutrengøring og forbrug forudbetales til os sammen med lejen. OBS! Håndklæder,
sengelinned, viskestykker og klude skal medbringes.

Google-koordinater: 55.08523, 8.54981
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Rømø 139
Vestergade 161B, 6792 Rømø (lejlighed 139)
e håndklæ
egn
d
sk

er

Hu

Bolig areal 71 kvm
Antal soveværelser 2
Antal sovepladser 6

og

Badeværelser 1
Hund tilladt (rengøringsgebyr på 325 kr.)
Ugentlig lejepris: Sæson A 4.100 kr. / Sæson B 3.500 kr. / Sæson C 2.900 kr. / Sæson D 1.600 kr.

Om ferieboligen
Lejlighed nr. 139 er en del af Feriecenter Sol og Strand, og giver adgang til alle deres faciliteter, inklusive
indendørs og udensdørs pool. Lejligheden er flot og praktisk indrettet passer til 4 voksne og 2 børn, der
kan benytte sovesofaen i det ene værelse. Der er 1 km til indkøb og 12 km til badestranden ved Lakolk.
Desuden kan man nå Sønderstrand, der er Nordeuropas bredeste strand, på 2,5 km.
Tillæg til lejepris

Ta

g

Google-koordinater: 55.08595, 8.54964
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ge
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Slutrengøring udgør et beløb på 500 kr. Forbruget varirer efter sæson (A 200 kr., B 280 kr., C 400 kr. og D
600 kr.). Tillæg for både slutrengøring og forbrug forudbetales til os sammen med lejen. OBS! Håndklæder,
sengelinned, viskestykker og klude skal medbringes.

rn e h u n d en
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Skagen 41
Tranevej 108, Hulsig, 9990 Skagen (hus nr.41)
e håndklæ
egn
d
sk

er

Hu

Bolig areal 71 kvm
Antal soveværelser 1
Antal sovepladser 5

og

Badeværelser 1
Hund tilladt (rengøringsgebyr på 325 kr.)
Ugentlig lejepris: Sæson A 7.200 kr. / Sæson B 4.500 kr. / Sæson C 2.900 kr. / Sæson D 1.900 kr.

Om ferieboligen
Denne hyggelige ferielejlighed egner sig bedst til familieferie med 2 voksne og op til 3 børn der sover på
en åben hems på 1. sal. Lejligheden er en del af Skagen Strand Feriecenter i Hulsig, og giver adgang til at
bruge alle deres mange faciliteter gratis. Der er 13 km til Skagen by, med direkte togforbindelse hver time,
og 1,2 km fra lejligheden finder man Hulsig badestrand. Feriecentret har sit eget minimarked hvor man kan
købe ind og bestille morgenbrød.
Tillæg til lejepris

Ta

g

Google-koordinater: 57.65922, 10.46714
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Slutrengøring udgør et beløb på 656 kr. Forbruget varierer efter sæson (A 200 kr., B 280 kr., C 400 kr. og D
600 kr.). Tillæg for både slutrengøring og forbrug forudbetales til os sammen med lejen. OBS! Håndklæder,
sengelinned, viskestykker og klude skal medbringes.
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Skagen 79
Tranevej 108, Hulsig, 9990 Skagen (hus nr.79)
e håndklæ
egn
d
sk

er

Hu

Bolig areal 72 kvm
Antal soveværelser 2
Antal sovepladser 6+1
Badeværelser 1
Ugentlig lejepris: Sæson A 7.400 kr. / Sæson B 4.900 kr. / Sæson C 3.100 kr. / Sæson D 2.100 kr.

Om ferieboligen
Lejlighed nr. 79 passer til 4 voksne og 2 børn, med 2 enkeltsenge på en åben 1. sal. Desuden er det muligt
at bestille en ekstra opredning direkte hos Feriecentret. Lejligheden er en del af Skagen Strand Feriecenter
i Hulsig, og giver adgang til at bruge alle deres mange faciliteter gratis. Der er 13 km til Skagen by, med
direkte togforbindelse hver time, og 1,2 km fra lejligheden finder man Hulsig badestrand. Feriecentret har
sit eget minimarked hvor man kan købe ind og bestille morgenbrød.
Tillæg til lejepris
Slutrengøring udgør et beløb på 656 kr. Forbruget varierer efter sæson (A 200 kr., B 280 kr., C 400 kr. og D
600 kr.). Tillæg for både slutrengøring og forbrug forudbetales til os sammen med lejen. OBS! Håndklæder,
sengelinned, viskestykker og klude skal medbringes.

Google-koordinater: 57.66113, 10.46873
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Skagen 97
Tranevej 108, Hulsig, 9990 Skagen (hus nr.97)
e håndklæ
egn
d
sk

er

Hu

Bolig areal 72 kvm
Antal soveværelser 2
Antal sovepladser 6+1
Badeværelser 1
Ugentlig lejepris: Sæson A 7.400 kr. / Sæson B 4.900 kr. / Sæson C 3.100 kr. / Sæson D 2.100 kr.

Om ferieboligen
Lejlighed nr. 97 passer til 4 voksne og 2 børn, med 2 enkeltsenge på en åben 1. sal. Desuden er det muligt
at bestille en ekstra opredning direkte hos Feriecentret. Lejligheden er en del af Skagen Strand Feriecenter
i Hulsig, og giver adgang til at bruge alle deres mange faciliteter gratis. Der er 13 km til Skagen by, med
direkte togforbindelse hver time, og 1,2 km fra lejligheden finder man Hulsig badestrand. Feriecentret har
sit eget minimarked hvor man kan købe ind og bestille morgenbrød.
Tillæg til lejepris
Slutrengøring udgør et beløb på 656 kr. Forbruget varierer efter sæson (A 200 kr., B 280 kr., C 400 kr. og D
600 kr.). Tillæg for både slutrengøring og forbrug forudbetales til os sammen med lejen. OBS! Håndklæder,
sengelinned, viskestykker og klude skal medbringes.

Google-koordinater: 57.66065, 10.4677
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FRANKRIG

Sainte Maxime 308
Les coteaux de la Nartelle 3, 83120 Sainte Maxime (Lejlighed 308)
e håndklæ
egn
d
sk

er

Hu

Bolig areal 40 kvm
Antal soveværelser 1
Antal sovepladser 4
Badeværelser 1
Ugentlig lejepris: Sæson A 4.800 kr. / Sæson B 3.800 kr. / Sæson C 2.500 kr. / Sæson D 1.800 kr.

Om ferieboligen
Begge lejligheder i Sainte Maxime har en forrygende havudsigt, med udsigt til indsejlingen til Saint
Tropez bugten. Denne lejlighed har en lækker, åben tagterrasse og et nyere køkken med miniovn,
mikroovn og 2 kogeplader og ekstra køle-fryseskab. Der er 950 meter til en super sandstrand og blot 50
meter til udendørs pool. Lejligheden egner sig bedst til 2 voksne og 2 børn der bruger sovesofaerne i
stuen. Der er 1 times kørsel fra lufthavnen i Nice, og indkøbsmuligheder indenfor 2 km.
Tillæg til lejepris
Slutrengøring og forbrug udgør et beløb på 900 kr. som forudbetales til os sammen med lejen.
OBS! Håndklæder, sengelinned, viskestykker og klude skal medbringes.

Google-koordinater: 43.333721, 6.662851
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Sainte Maxime 309
Les coteaux de la Nartelle 3, 83120 Sainte Maxime (Lejlighed 309)
e håndklæ
egn
d
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er
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Bolig areal 40 kvm
Antal soveværelser 1
Antal sovepladser 4
Badeværelser 1
Ugentlig lejepris: Sæson A 4.600 kr. / Sæson B 3.600 kr. / Sæson C 2.300 kr. / Sæson D 1.800 kr.

Om ferieboligen
Begge lejligheder i Sainte Maxime har en forrygende havudsigt, med udsigt til indsejlingen til Saint
Tropez bugten. Denne lejlighed har en overdækket terrasse og et fuldt køkken med almindelig ovn og
3/4 kogeplader. Der er 950 meter til en super sandstrand og blot 50 meter til udendørs pool. Lejligheden
egner sig bedst til 2 voksne og 2 børn der bruger sovesofaerne i stuen. Der er 1 times kørsel fra lufthavnen
i Nice, og indkøbsmuligheder indenfor 2 km.
Tillæg til lejepris
Slutrengøring og forbrug udgør et beløb på 900 kr. som forudbetales til os sammen med lejen.
OBS! Håndklæder, sengelinned, viskestykker og klude skal medbringes.

Google-koordinater: 43.333721, 6.662851
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Cannes
6 Rue de la Verrerie, lejlighed 806, 06150 Cannes
Bolig areal 42 kvm
Antal soveværelser 2
Antal sovepladser 6
Badeværelser 1
Ugentlig lejepris: Sæson A 6.000 kr. / Sæson B 4.600 kr. / Sæson C 3.700 kr. / Sæson D 2.100 kr.

Om ferieboligen
Ferieboligen i Cannes la Bocca er en super lækker penthouselejlighed med udsigt over middelhavet og Esterel
bjergene. Der tilhører en stor, vestvendt terrasse hvor man kan nyde den franske rivieras fantastiske vejr. Lige på den
anden side af vejen ligger havet, og der er mulighed for at gå ind til Cannes såvel som at tage toget, som ligger 600
m gang fra lejlighedskomplekset. Lejligheden passer til en familie på 6 med 2 sovepladser i dobbeltseng, 2 sovepladser i køjeseng og 2 sovepladser på sovesofa. Fra Cannes, filmfestivalens hovedsæde, er der gode muligheder for at
besøge flere af rivieraens imponerende og eksklusive byer med bus, tog eller bil. Nice, Antibes og Monaco ligger alle
inden for en times kørsel. Den franske rivieras charme og smukke omgivelser har inspireret store kunstnere som Matisse, Picasso og Chagall, og der er rig mulighed for at se deres værker. Lejligheden er egnet hele året som storbyferie,
da adgangen til Nice, Antibes og Monaco er superlet med tog. Der er derudover swimmingpool og andre aktiviteter
for både børn og voksne i bygningen hvor lejligheden ligger. Et super valg, hvis man vil have badeferie og kultur i én.
Tillæg til lejepris
Slutrengøring er obligatorisk og koster 850 kr. inklusive linned og håndklæder til 2 personer. Bliver man mere end 2
gæster skal der betales for ekstra linnedpakker, fra 150 kr. per person. Dette gøres i forbindelse med booking.

Google-koordinater: 43.54804, 6.98065

Paris
38 Rue du Départ, 95880 Enghien-les-Bains, 1 sal
e håndklæ
egn
d
sk

er

Hu

Bolig areal 42 kvm
Antal soveværelser 1
Antal sovepladser 4
Badeværelser 1
Ugentlig lejepris: Sæson A 5.400 kr. / Sæson B 4.700 kr. / Sæson C 3.900 kr. / Sæson D 3.200 kr.

Om ferieboligen
Ferieboligen i Enghien-les-Bains er en to-værelses lejlighed beliggende lige overfor togstationen og 5
minutters gang fra Enghien-les-Bains hovedgade med masser af shoppingmuligheder. I lejligheden er der
højt til loftet og en super lækker rumfølelse; en rigtig pariserlejlighed. Lejligheden passer til en familie på
4 med to sovepladser i dobbeltseng og to sovepladser på sovesofa i stuen. Det tager knap 15 minutter at
komme ind til Gare du Nord - hvorfra du nemt når resten af Paris med Metro. Det tager 15 minutter at gå
ned langs hovedgaden til de søer der har lagt navn til byen. Her er der mulighed for at gå i teateret, tage
på casino eller blive forkælet i en spa. Hvis man ønsker en byferie, er denne den helt rigtige destination.
Der er nem adgang til hele Paris, samtidig med at Enghien-les-Bains er en charmerende og levende by i
sig selv.
Tillæg til lejepris
Slutrengøring er obligatorisk og koster 550 kr. og betales ved booking af lejligheden. Der er mulighed for
tilkøb af linnedpakke for 700 kr. Alternativt kan man selv medbringe håndklæder, sengelinned, viskestykker
og kliude

Google-koordinater: 48.97427, 2.30556
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Vence
943 Chemin de Vosgelade, 06140 Vence. (Section BN, nummer 159). Le Jardin Matisse
e håndklæ
egn
d
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Bolig areal 32 kvm
Antal soveværelser 3
Antal sovepladser 6
Badeværelser 1
Ugentlig lejepris: Sæson A 5.400 kr. / Sæson B 4.700 kr. / Sæson C 2.550 kr. / Sæson D 1.800 kr.

Om ferieboligen
Ferieboligen i Vence ligger i et roligt ferieboligområde med adgang til swimmingpool. Ferieboligen er delt op i 2
etager, med et lille køkkenalrum og badeværelse på stueetagen og soveværelser på 1 sal. Ferieboligen står skarpt
og ny renoveret, med tilhørende stor terrasse hvor man kan nyde det gode vejr. Lejligheden passer til en familie
på 6 med 2 sovepladser i dobbeltseng og 4 sovepladser i enkeltsenge. Der er mulighed for yderligere 2 sovepladser på sovesofa, men det er dog ikke noget vi anbefaler da pladsen i forvejen er trang i fællesområderne indenfor.
Lejligheden er velegnet til byferie i Nice og Vence. Der er 20 minutters gang ind til centrum af Vence, hvor bymuren danner ramme om den gamle by. Det er et charmerende og historisk sted, hvor Henri Matisses hovedværk
i form af en mosaik, pryder la Chapelle du Rosaire de Vence. Der er kun 20 min. med bus fra Nice lufthavn og Nice
centrum. I denne ferielejlighed, er der rig mulighed for byferie hele året og dejlig solferie.
Tillæg til lejepris
Slutrengøring er obligatorisk og koster 650 kr. og betales ved booking af lejligheden.
OBS! Håndklæder, sengelinned, viskestykker og klude skal medbringes.

Google-koordinater: 43.71901, 7.1275
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SPANIEN

Hacienda Cómpeta
DS Diseminados Polígono 2 Parcela 774 Tejarejo, 29754 Cómpeta
Bolig areal 350 kvm
Antal soveværelser 8
Antal sovepladser 18 + weekendsenge til de mindste

Nytilføjet
feriebolig

Badeværelser 10
Ugentlig lejepris: Sæson A 18.000 kr. / Sæson B 14.500 kr. / Sæson C 12.000 kr. / Sæson D 9.900 kr.

Om ferieboligen
Haciendaen består af tre huse. I det ene hus består underetagen af et stort køkken med tilhørende spisestue, hvor man kan sidde og spise sammen. På 1.sal er der to separate værelser med eget badeværelse
og tekøkken. Det andet hus er en fælles indendørs lounge med tekøkken/bar. I det tredje hus er der to
små lejligheder på den nederste etage med tekøkken, badeværelse, soveværelse og stue. På 1. sal er der
3 separate værelser med hver deres badeværelse og tekøkken. På 2.sal er der et enkelt værelse med
eget badeværelse og tekøkken og med tagterrasse, med en fantastisk udsigt, hele vejen rundt om
værelset. Imellem husene ligger poo-len, og fordelt på grunden er der masser af terrasseplads til, at alle
kan sidde uden for og spise sammen. Vi påtænker desuden at indkøbe bordtennisbord og andre
udendørs aktiviteter til børn i alle aldre. 100m nede ad bjerget ligger Cómpeta, som er en meget
charmerende, lille, hvid by i klassisk spansk stil. Hvis man har rigtigt gode bjergben, kan man gå ned til
byen, og ellers tager det 1 minut i bil. Her er forskellige spisesteder og vinbarer og fra tid til anden fester
på torvet med live-musik. Når det sker, skal man bare gå
efter lyden, så finder man torvet bag rådhuset, hvor alle de lokale, unge som gamle, er samlet til byfest.
Tillæg til lejepris
Slutrengøring inkluderer linned og håndklæder. Tillægget er obligatorisk og har en fast pris på 3000
kroner. Tillæg for forbrug beregnes med 300 kr. pr. dag.

Google-koordinater: 36.8284836,-3.9693565

OBS!
Vi forventer at have
ferieboligen klar fra
uge 51.

Los Dolses 630
Calle Fresa 33, 03189 Orihuela, Alicante, Costa Blanca
Bolig areal 75 kvm
Antal soveværelser 2
Antal sovepladser 6
Badeværelser 2
Ugentlig lejepris: Sæson A 4.800 kr. / Sæson B 3.900 kr. / Sæson C 3.200 kr. / Sæson D 2.500 kr.

Om ferieboligen
Dejlig og rummelig ferielejlighed i lille ferieboligkompleks med fælles pool og en stor privat tagterrasse
med flot udsigt over området og skrå havudsigt. Der er 3 km til badestranden i La Zenia, kun 400 meter
til indkøb, og desuden ligger det populære shoppingcenter Zenia Boulevard indenfor gåafstand (2km).
Lejligheden har plads til 4 voksne og to ekstra børn på sovesofa i stuen. Der er blot 45 minutter i bil til
Alicante lufthavn.
Tillæg til lejepris
Slutrengøring, inklusive linned og håndklæde, udgør et beløb på 100 euro og betales sammen med
forbru-get (strøm), på stedet, ved afrejse - husk derfor at medbringe nogle Euro, da beløbet skal betales
kontant.

Google-koordinater: 37.9321, -0.75281

Los Dolses 628
Calle Fresa 33, 03189 Orihuela, Alicante, Costa Blanca
Antal soveværelser 2
Antal sovepladser 4-6
Badeværelser 2
Ugentlig lejepris: Sæson A 4.800 kr. / Sæson B 3.900 kr. / Sæson C 3.200 kr. / Sæson D 2.500 kr.

Om ferieboligen
Denne feriebolig er en dejlig lejlighed med forhave/terrasse. Den ligger lige ved siden af ferieboligen
Los Dolses 630. Lejligheden har plads til 4 voksne og to ekstra børn på sovesofa i stuen. Der er pool for
enden af vejen under 100 meter derfra. Der er 8-10 restauranter i det lille center ved siden af samt større
supermarked. Det udendørs indkøbscenter i Zenia boulevard er en oplevelse. Det er åbent, lyst og lækker
med masser af gode butikker og restauranter. Man kan gå dertil på blot 20 minutter. Stranden ligger 10 min
kørsel derfra. Området er egnet til gåture langs vandkanalen med appelsinplantager. Turen langs kysten
mod syd til den lille lystbådehavn er fantastisk. Elche er byen med flest palmer i Europa - kun 30 min i bil.
Alicante er et besøg værd. Cartegena, som er opført af Cartago, er også et besøg værd med masser af historie. Byen var én af de sidste byer, som overgav sig under den spanske borgerkrig. Der er blot 45 minutter
i bil til Alicante lufthavn.
Tillæg til lejepris
Slutrengøring er obligatorisk og koster 700 kr. inklusive håndklæder, linned og viskestykker til 4 personer.
Beløbet betales ved booking af lejligheden. Er man flere end 4 personer koster det 150 kr. ekstra pr.
person.

Google-koordinater: 37.9321, -0.75281

Bosque
Ctra. San Miguel de Salinas 14, 03193 Orihuela, Alicante, Spanien
Bolig areal 65 kvm
Antal soveværelser 2
Antal sovepladser 6
Badeværelser 1
Ugentlig lejepris: Sæson A 3.500 kr. / Sæson B 2.400 kr. / Sæson C 2.100 kr. / Sæson D 1.500 kr.

Om ferieboligen
Denne ferielejlighed ligger ligeledes i et lille ferieboligkompleks lidt udenfor La Zenia, med fælles pool
og skal især fremhæves for sin meget store private tagterrasse med havudsigt. Lejligheden egner sig til 4
voksne og 2 børn der kan anvende sovesofaen i stuen. Der er 6 km til badestranden i La Zenia, og 300
meter til indkøb. Lufthavnen i Alicante er 50 minutter væk i bil. Lejligheden fremstår meget flot og
renoveret med nyt køkken og nye møbler samt nye aircon enheder. Vær opmærksom på, at der kun er 1
badeværelse, så skal man være mere end 4 personer, så bliver det meget tæt. Tagterrassen er dog
meget stor på 70 kvadratmeter. Nærområdet er ikke specielt charmerende, hyggeligt eller autentisk. Det
er noget præget af englændere. Der er restauranter lige udenfor og indkøb (2-3 gode supermarkeder)
ca. 2 km væk. Der er gode og hyggelige restaurantområder 2-4 km væk og der er ikke mindre end 5
golfbaner i nærheden.
Tillæg til lejepris
Slutrengøring, inklusive linned og håndklæde, udgør et beløb på 100 euro og betales sammen med
forbru-get (strøm), på stedet, ved afrejse - husk derfor at medbringe nogle Euro, da beløbet skal betales
kontant.

Google-koordinater: 37.93988, -0.77551

La Cala de Mijas 305
Calle Saturno 10, 29649, Las lagunas de Mijas, Málaga, Spanien
Bolig areal 75 kvm
Antal soveværelser 2
Antal sovepladser 6
Badeværelser 1
Ugentlig lejepris: Sæson A 5.100 kr. / Sæson B 4.600 kr. / Sæson C 3.900 kr. / Sæson D 3.200 kr.

Om ferieboligen
Ferielejlighederne i La Cala de Mijas er stort set identiske. Begge ligger på 2. sal i et lille ferieboligkompleks og har en fantastisk udsigt over havet, helt til Gibraltar. Komplekset har en stor fælles pool og dejlige
fællesarealer. Der er kun 600 meter til badestranden og den populære Beach Club, Max Beach; 400 meter
til indkøb, og flere hyggelige restauranter og caféer lige i området. Lejligheden egner sig til 4 personer eventuelt med 2 ekstra børn på sovesofa. Der er blot 24 minutter i bil til lufthavnen i Malaga.
Tillæg til lejepris
Forbrug er inkluderet i lejeprisen. Slutrengøring, inklusive linned og håndklæde, udgør et beløb på 100
Euro, som skal lægges på stedet, ved afrejse - husk derfor at medbringe nogle Euro til dette.

Google-koordinater: 36.49367, -4.7031

La Cala de Mijas 307
Calle Saturno 10, 29649, Las lagunas de Mijas, Málaga, Spanien
Bolig areal 75 kvm
Antal soveværelser 2
Antal sovepladser 6
Badeværelser 1
Ugentlig lejepris: Sæson A 5.100 kr. / Sæson B 4.600 kr. / Sæson C 3.900 kr. / Sæson D 3.200 kr.

Om ferieboligen
Ferielejlighederne i La Cala de Mijas er stort set identiske. Begge ligger på 2. sal i et lille
ferieboligkompleks og har en fantastisk udsigt over havet, helt til Gibraltar. Komplekset har en stor fælles
pool og dejlige fællesarealer. Der er kun 600 meter til badestranden og den populære Beach Club, Max
Beach; 400 meter til indkøb, og flere hyggelige restauranter og caféer lige i området. Lejligheden egner sig
til 4 personer - eventuelt med 2 ekstra børn på sovesofa. Der er blot 24 minutter i bil til lufthavnen i Malaga.
Tillæg til lejepris
Forbrug er inkluderet i lejeprisen. Slutrengøring, inklusive linned og håndklæde, udgør et beløb på 100
Euro, som skal lægges på stedet, ved afrejse - husk derfor at medbringe nogle Euro til dette.

Google-koordinater: 36.49367, -4.7031

Alicante centrum
Calle Unión 13, 03005 Alicante, Spanien
Antal soveværelser 3
Antal sovepladser 6
Badeværelser 2
Ugentlig lejepris: Sæson A 4.900 kr. / Sæson B 4.000 kr. / Sæson C 3.300 kr. / Sæson D 2.900 kr.

Om ferieboligen
Næsten nyopført lejlighed i centrum af Alicante med plads til 6 personer (fordelt på 3 separate værelser
med dobbeltseng) og evt. 2 yderligere på sovesofa. Lejligheden er perfekt og ligger på 3. sal. Der er dog
ikke elevator. Man kan tage taxa fra lufthavnen i Alicante og 20 minutter senere er man ved lejligheden,
som ligger i en rolig sidegade tæt ved butikkerne og bykernen. Beliggenheden er optimal for en byferie i
Alicante, hvor der er masser af restauranter, butikker og en fantastisk bystrand (10-15 min gang). Man kan
også tage letbanen til de store strande nord for byen - det er også en oplevelse.
Tillæg til lejepris
Slutrengøring er obligatorisk og koster 900 kr. og inkluderer håndklæder og linned. Beløbet betales ved
booking af lejligheden.

Google-koordinater: 38.34737, -0.49589

Fuengirola María Rosario
Calle Antonio Rubio Torres 1, Trappe 2, 3.sal, Lejlighed D, 29640 Fuengirola, Málaga

Bolig areal 70 kvm
Antal soveværelser 3
Antal sovepladser 8
Badeværelser 2
Ugentlig lejepris: Sæson A 5.100 kr. / Sæson B 4.200 kr. / Sæson C 3.100 kr. / Sæson D 2.600 kr.

Om ferieboligen
Rummelig ferielejlighed med 8 sovepladser fordelt på 3 separate værelser: Et soveværelse med dobbeltseng og eget toilet og bad, et værelse med to enkeltsenge og et familieværelse med en dobbeltseng og
en køjeseng. Lejligheden ligger midt i Fuengirola med gåafstand til stranden. Fuengirola er en hyggelig
strandby med mange gode spisesteder og masser af shoppingmuligheder. Der er direkte togforbindelse
fra Malaga Lufthavn.
Tillæg til lejepris
Slutrengøring er obligatorisk og koster 120 euro. Sengelinned og håndklæder er inkluderet i rengøring.
Beløbet skal efterlades kontant i lejligheden ved afrejse, så husk kontanter til dette.
Lejligheden har opvaskemaskine, vaskemaskine, kaffemaskine, mikroovn, støvsuger, strygebræt og
strygejern.

Google-koordinater: 36.542291, -4.622754

Nytilføjet
feriebolig

Gamle
billeder

Fuengirola 1. sal
Calle Palangreros, 40, 29640 Fuengirola, Málaga
Antal soveværelser 2
Antal sovepladser 4-6
Badeværelser 1
Ugentlig lejepris: Sæson A 4.900 kr. / Sæson B 3.600 kr. / Sæson C 2.800 kr. / Sæson D 2.400 kr.

Om ferieboligen
Hel nyopført, eksklusiv lejlighed. Der er elevator og lift i bygningen, så den er handikapvenlig. Det ene
værelse er lidt småt, men der er dobbeltseng i begge værelser (140x200 i det lille) og sovesofa i stuen, som
kun er egnet til børn. Beliggenheden er perfekt i en hyggelig smal gade med appelsintræer udenfor som
vejtræer. Man kan plukke appelsinerne, hvis man strækker sig lidt ud fra altanen. Der er under 200 meter til
stranden og man er lige midt i det gamle og hyggelige Fuengirola med flotte spanske restauranter. Eksklusivt, men til rimelige priser. Man lander i lufthavnen i Malaga - går i kælderen og tager toget til Fuengirola
på 12 minutter. Herfra går man 10 minutter til lejligheden.
Tillæg til lejepris
Slutrengøring er obligatorisk og koster 100 euro. Sengelinned og håndklæder er inkluderet i rengøring.
Beløbet skal efterlades kontant i lejligheden ved afrejse, så husk kontanter til dette.

Google-koordinater: 36.536425, -4.624926

Fuengirola 2. sal
Calle Palangreros, 40, 29640 Fuengirola, Málaga
Antal soveværelser 2
Antal sovepladser 4-6
Badeværelser 1
Ugentlig lejepris: Sæson A 4.900 kr. / Sæson B 3.600 kr. / Sæson C 2.800 kr. / Sæson D 2.400 kr.

Om ferieboligen
Hel nyopført, eksklusiv lejlighed. Der er elevator og lift i bygningen, så den er handikapvenlig. Det ene
værelse er lidt småt og har en køjeseng, mens der er dobbeltseng i det store værelse. Derudover er der en
sovesofa i stuen, som kun er egnet til børn. Beliggenheden er perfekt i en hyggelig smal gade med
appelsintræer udenfor som vejtræer. Man kan plukke appelsinerne, hvis man strækker sig lidt ud fra altanen. Der er under 200 meter til stranden og man er lige midt i det gamle og hyggelige Fuengirola med
flotte spanske restauranter. Eksklusivt, men til rimelige priser. Man lander i lufthavnen i Malaga - går i
kælderen og tager toget til Fuengirola på 12 minutter. Herfra går man 10 minutter til lejligheden.
Tillæg til lejepris
Slutrengøring er obligatorisk og koster 100 euro. Sengelinned og håndklæder er inkluderet i rengøring.
Beløbet skal efterlades kontant i lejligheden ved afrejse, så husk kontanter til dette.

Google-koordinater: 36.536425, -4.624926

Zeniamar
Calle Abeto 6, dør 15, 03189 Orihuela Costa, Alicante
Antal soveværelser 2
Antal sovepladser 4-6
Badeværelser 1
Ugentlig lejepris: Sæson A 4.800 kr. / Sæson B 3.900 kr. / Sæson C 3.200 kr. / Sæson D 2.500 kr.

Om ferieboligen
Lækker nyistandsat lejlighed med 2 værelser - det ene med dobbeltseng og det andet med 2
enkeltmandssenge. Der er mulighed for opredning til 2 børn på sovesofa. Fra terrassen er der udsigt over
havet og hele området. Poolområdet og parken, som tilhører bebyggelsen er meget attraktivt. Poolen er
stor og lækker og ligger lige bag ved lejligheden. Der er restauranter under 500 meter fra bebyggelsen
og 2 km til Zenia boulevard centeret. Det er åbent, lyst og lækkert med masser af gode butikker og restauranter. Man kan gå dertil på blot 20 minutter. Standen ligger 10 min kørsel derfra. Området er egnet til
gåture langs vandkanalen med appelsinplantager. Turen langs kysten mod syd til den lille lystbådehavn er
fantastisk. Elche er byen med flest palmer i Europa - kun 30 min i bil. Alicante er et besøg værd. Cartegena,
som er opført af Cartago, er også et besøg værd med masser af historie. Byen var én af de sidste byer, som
overgav sig under den spanske borgerkrig.
Tillæg til lejepris
Slutrengøring koster 800 kr. og inkluderer linned og et sæt håndklæder pr. person. Beløbet bliver
automatisk tilvalgt ved booking af boligen.

Google-koordinater: 37.946470, -0.724100

Nyrenoveret
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ITALIEN

Baveno
Piazza Monte Camoscio, 3, 28831 Baveno VB, Italien
Bolig areal 65 kvm
Antal soveværelser 2
Antal sovepladser 6
Badeværelser 2
Ugentlig lejepris: Sæson A 5.950 kr. / Sæson B 4.599 kr. / Sæson C 3.650 kr. / Sæson D 2.100 kr.

Om ferieboligen
Lejligheden i Baveno er super flot og nyrenoveret og råder over 2 altaner - Den ene nord/øst vendt med
udsigt over søen, og den anden en solbadnings-terrasse med udsigt over bjergene. Den er rummelig og
passer til 4 voksne og 2 børn der kan benytte sovesofaen i stuen. Der er 950 meter til stranden og 1,2 km
ned til Baveno centrum og havnepromenade, hvorfra man kan sejle ud til de nærliggende øer. Baveno er
desuden en destination der kan nåes med tog.
OBS! Over vinteren er der mulighed for at benytte det lille skiområde Mottarone, hvor der er 18 km piste
og 7 lifte. Tjek gerne selv op på sæson og snegaranti, da det er et lille område.
Tillæg til lejepris
Forbrug er inkluderet i lejeprisen. Slutrengøring, inklusive linned og håndklæde, udgør et beløb på 110
Euro, som skal lægges på stedet, ved afrejse - husk derfor at medbringe nogle euro til dette.

Google-koordinater: 45.91448, 8.49539

Oggebbio
Via Nazionale nr.70, 28824 Oggebbio VB, Italien
Bolig areal 143 kvm
Antal soveværelser 3
Antal sovepladser 6
Badeværelser 2
Ugentlig lejepris: Sæson A 7.450 kr. / Sæson B 5.950 kr. / Sæson C 4.200 kr. / Sæson D 2.400 kr.

Om ferieboligen
Lejligheden ligger i et større feriebolig kompleks nær bredden af Lago Maggiore og fra altanen er der en
helt fantastisk udsigt over søen. Den egner sig fint til 4-6 voksne eller 4 voksne og 2 børn, der kan benytte
de to enkeltsenge i det lille værelse, som lige nu er slået sammen til en dobbeltseng. Der er adgang til to
swimmingpools, tennis- og petanquebaner, samt en fantastisk og velholdt botanisk have. Der er 400 m. til
søen og swimmingpoolen og 100 m. til en lille dagligvarebutik. Man kan tage bilen eller bussen til
havnebyen Verbania, som ligger 10 km væk, eller en af de andre smukke byer langs søbreden.
Tillæg til lejepris
Forbrug er inkluderet i lejeprisen. Slutrengøring, inklusive linned og håndklæde, udgør et beløb på 130
Euro, som skal lægges på stedet, ved afrejse - husk derfor at medbringe nogle Euro til dette.

Google-koordinater: 45.995390, 8.652117

Træhytten
Str. del Roccolo, 43, 38025 Folgarida TN, Italien

Antal soveværelser 2
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Bolig areal 78 kvm
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Antal sovepladser 6
og

Badeværelser 1
Parkeringsplads 1
Ugentlig lejepris: Sæson A 5.400 kr. / Sæson B 4.700 kr. / Sæson C 3.850 kr. / Sæson D 2.100 kr.

Om ferieboligen
Folgarida er beliggende I Dolomitterne og er oplagt til ski og den aktive sommerferie. Folgarida ligger i samme
bjergkæde som Marilleva og Madonna di Campiglio som har i alt 120 km piste. Selve lejligheden har en fantastisk alpe-stemning og ligger blot få 100 meter fra piste og skilift. Der er plads til i alt 6 personer, fordelt på to
soveværelser med plads til 4 i det ene og 2 i det andet. Boligen har et køkken af ældre dato, med alt undtagen
opvaskemaskine. Vi ser på at få installeret et nyt køkken i foråret 2023 efter skisæson og påske. Vinteren byder på
dejlig skiløb i de smukke bjerge. Skisæsonen starter i uge 50 og slutter i uge 14. Booker man boligen i D-sæson
kan man nyde stilhed og frisk bjergluft - der sker meget lidt i området i disse uger. Sommeren byder på
spændende aktivitetsmuligheder som vandreture, klatring og riverrafting.
Tillæg til lejepris
Slutrengøring er obligatorisk og koster 900 kr. og betales ved booking af lejligheden. Vi tager forbehold for, at
der endnu ikke er indgået et samarbejde med et rengøringsfirma. Såfremt det ikke lykkes, og vores gæster selv
skal stå for rengøring, refunderer vi selvfølgelig beløbet. Håndklæder, linned, viskestykker og klude skal man selv
medbrige.

Google-koordinater: 46.29804, 10.86471

sen

g e li n n e d

he

r

Il Piccolo
Strada Madonna delle Nevi, 2, 38025 Folgarida TN, Italien
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Bolig areal 38 kvm
Antal soveværelser 1
Antal sovepladser 3
Badeværelser 1
Ugentlig lejepris: Sæson A 3.900 kr. / Sæson B 3.400 kr. / Sæson C 3.200 kr. / Sæson D 1.900 kr.

Om ferieboligen
Folgarida er beliggende i Dolomitterne og er oplagt til ski og den aktive sommerferie. Folgarida ligger i samme
bjergkæde som Marilleva og Madonna di Campiglio som har i alt 120 km piste.
Selve lejligheden er blevet renoveret og moderniseret. Køkkenet er udstyret med både opvaskemaskine,
vaskemaskine, og der er endda vinkøleskab at finde i lejligheden. Der er plads til 2 i soveværelset og et barn på
sovesofa i køkken alrummet. Vinteren byder på dejlig ski i de smukke bjerge med skilift i gåafstand til boligen.
Skisæsonen starter i uge 50 og slutter i uge 14. Booker man boligen i D-sæson kan man nyde stilhed og frisk
bjergluft - der sker meget lidt i området i disse uger. Sommeren byder på spændende aktivitetsmuligheder som
vandreture, klatring og riverrafting.
Tillæg til lejepris
Slutrengøring er obligatorisk og koster 750 kr. og betales ved booking af lejligheden. Vi tager forbehold for, at
der endnu ikke er indgået et samarbejde med et rengøringsfirma. Såfremt det ikke lykkes, og vores gæster selv
skal stå for rengøring, refunderer vi selvfølgelig beløbet. Håndklæder, linned, viskestykker og klude skal man selv
medbrige.

Google-koordinater: 46.302472, 10.867000
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Seborga, Terrassen
Terrasse - Via Giacomo Matteotti, 4a, 18012 Seborga IM, Italien. Ligurien
Bolig areal 35 kvm
Antal soveværelser 1
Antal sovepladser 4 (dobbeltseng + sovesofa)
Badeværelser 1
Ugentlig lejepris: Sæson A 3.900 kr. / Sæson B 2.900 kr. / Sæson C 1.900 kr. / Sæson D 1.000 kr.

Om ferieboligen
Ferieboligen i Seborga er en lille studiolejlighed beliggende i en fuldkommen unik bygning med masser af
historisk charme. Lejligheden er i kælderplan (i forhold til gaden) og har udgang til have med en stor overdækket
terrasse. Køkkenfaciliteterne i lejligheden består af et lille tekøkken (uden ovn). Lejligheden passer til en familie
på fire med to sovepladser i dobbeltseng og to sovepladser på sovesofa i samme rum.
Der er 10 minutters kørsel til flere indkøbsmuligheder. Seborga er en højtliggende bjergby med stemningsfulde
gader og bygninger fra middelalderen, omgivet af smukt landskab. Hvis man ønsker en autentisk oplevelse af det
landlige Italien, er Seborga den helt rigtige destination.
Tillæg til lejepris
Slutrengøring koster 540 kr. og inkluderer linned og et sæt håndklæder pr. person. Beløbet bliver automatisk
tilvalgt ved booking af boligen. Ønskes der opredning på sovesofaen, koster det 160 kr. ekstra. Dette skal
tilvælges ved betalingen.

Google-koordinater: 43.8264, 7.69458

Seborga, Balkonen
Balkon - Via Giacomo Matteotti, 4, 18012 Seborga IM, Italien. Ligurien
Bolig areal 35 kvm
Antal soveværelser 1
Antal sovepladser 2
Badeværelser 1
Ugentlig lejepris: Sæson A 3.900 kr. / Sæson B 2.900 kr. / Sæson C 1.900 kr. / Sæson D 1.000 kr.

Om ferieboligen
Ferieboligen i Seborga er en lille studiolejlighed beliggende i en fuldkommen unik bygning med masser af historisk charme. Fra balkonen kan man nyde en vanvittigt smuk udsigt ud over det rustikke, italienske landskab.
I lejligheden er der en dobbeltseng og dermed plads til 2 gæster.
Der er 10 minutters kørsel til flere indkøbsmuligheder. Seborga er en højtliggende bjergby med stemningsfulde
gader og bygninger fra middelalderen, omgivet af smukt landskab. Hvis man ønsker en autentisk oplevelse af det
landlige Italien, er Seborga den helt rigtige destination.
Tillæg til lejepris
Slutrengøring koster 540 kr. og inkluderer linned og et sæt håndklæder pr. person. Beløbet bliver automatisk
tilvalgt ved booking af boligen.

Google-koordinater: 43.8264, 7.69458

Orsara Bormida
Via Umberto I, 20, 15010 San Quirico AL, Italien.
Bolig areal 100 kvm
Antal soveværelser 2
Antal sovepladser 6
Badeværelser 1
Hund tilladt (mod ekstra rengøringsgebyr på 325 kr.)
Ugentlig lejepris: Sæson A 4.100 kr. / Sæson B 3.900 kr. / Sæson C 2.905 kr. / Sæson D 1.400 kr.

Om ferieboligen

Nyrenoveret
feriebolig

Ferieboligen i Orsara Bormida er et landhus i det hyggelige italienske vinområde Piemonte. Huset passer til den
store familie med fire sovepladser fordelt på to værelser med dobbeltseng og yderligere to sovepladser på sovesofa i stuen. Ferieboligen i Orsara Bormida ligger ca. en halv times kørsel fra Alessandria og en times kørsel fra
Asti, hvor der er små spændende delikatesseforretninger med lokale produkter og utallige lækre restauranter og
vinbarer. Der er ligeledes en times kørsel til havnebyen Genova, der ligger ud til det Liguriske hav. I sensommeren
og det tidlige efterår er der mange festlige arrangementer i forbindelse med vinhøsten, så dette er et særligt
dejligt tidspunkt at besøge Orsara Bormida og gå på opdagelse i området.
Tillæg til lejepris
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Google-koordinater: 44.686689, 8.567412
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Slutrengøring udgør et beløb på 1000 kr. og inkluderer linned og et sæt håndklæder pr. person.
Beløbet betales udover lejeprisen. Forbrug afregnes i forbindelse med afrejse.
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Flere billeder
på vej

Torri del Benaco
Località Spighetta 29, 37010 Torri Del Benaco, IT (hus nummer 13)

Antal soveværelser 1
Antal sovepladser 4
Badeværelser 1
Ugentlig lejepris: Sæson A 4.500 kr. / Sæson B 3.700 kr. / Sæson C 2.900 kr. / Sæson D 1.400 kr.

Om ferieboligen
Boligen ligger ret afsides i et lille ferieboligkompleks oven for Torri del Benaco by. Til gengæld scorer den mange
point på den storslåede udsigt over hele Gardasøen, som vi håber at kunne udnytte endnu mere med et lækkert
opvarmet spa-bad, ligesom mange af naboerne. Vi afventer tilladelse fra ejerforeningen. Det er en bolig til de der
gerne vil fordybe sig i rolige omgivelser og tage på småture i bil rundt i områdets små hyggelige byer. Lejligheden
består af et soveværelse med dobbeltseng og derudover er der mulighed for at rede op til 2 børn på sovesofaen
i stuen. Der er et lille køkken med gasblus og en lille elektrisk ovn, samt køleskab. Nede i byen (5 km) findes flere
restauranter og mindre indkøbsmuligheder. For større indkøb anbefaler vi at man kører til Garda/Bardolino.Torri
del Benaco er en af de absolut kønneste og mest autentiske byer ved gardasøen. Det er en uspoleret perle med
stemningsfulde, smalle gader, et pittoresk centrum og det imponerende Castello Scagliero, der er som taget ud
af et riddereventyr
Tillæg til lejepris
Slutrengøring er obligatorisk og koster 750 kr. og betales ved booking af lejligheden. Vi tager forbehold for, at
der endnu ikke er indgået et samarbejde med et rengøringsfirma. Såfremt det ikke lykkes, og vores gæster selv
skal stå for rengøring, refunderer vi selvfølgelig beløbet. Håndklæder, linned, viskestykker og klude skal man selv
medbrige.
Google-koordinater: 45.626072, 10.711915
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Soiano del Lago
Via Roveglio 17, 25080 Soiano BS, Italien.
Bolig areal 47 kvm
Antal soveværelser 1
Antal sovepladser 4 (dobbeltseng + sovesofa)
Badeværelser 1
Ugentlig lejepris: Sæson A 4.900 kr. / Sæson B 4.400 kr. / Sæson C 3.700 kr. / Sæson D 1.500 kr.

Om ferieboligen
Ferieboligen i Soiano del Lago er hyggelig med en skøn udsigt over Gardasøen, og den ligger i et kompleks
med adgang til en dejlig pool. Lejligheden passer til 2 voksne og 2 børn med to sovepladser i dobbeltseng, i
soveværelset, og to sovepladser i stuen på sovesofa. På trods a Soiano del Lagos lille størrelse, er der mange
gode spisesteder, og der er også oplagt at besøge de mange charmerende småbyer i området. Hvis man er til
aktiv ferie, er her desuden gode muligheder for at spille golf på byens lækre 27-hullers bane.
Tillæg til lejepris
Slutrengøring koster 70 euro og inkluderer linned og håndklæder. Dette skal efterlades i lejligheden ved afrejse,
husk derfor at medbringe kontanter til dette. Det koster 10 euro ekstra for en opredning på sovesofaen.

Google-koordinater: 45.53871, 10.51462

Anzio
Via Elettra 1, interno 4, 00042 Anzio RM, Italien (1. sal th.). Nær Rom
Bolig areal 115 kvm
Antal soveværelser 3
Antal sovepladser 6
Badeværelser 2
Ugentlig lejepris: Sæson A 5.400 kr. / Sæson B 4.800 kr. / Sæson C 3.750 kr. / Sæson D 2.100 kr.

Om ferieboligen
Ferieboligen i Anzio er rummelig med sine 3 soveværelser og 2 badeværelser. Lejligheden passer til 6 voksne med
to dobbeltsenge i hvert sit værelse og en dobbelt sovebriks i det 3. værelse. Toget går direkte til centrum af Rom
på ca. en time, så Anzio er oplagt til byferie. Anzio er desuden interessant i sig selv med sine gode badestrande
og masser af kultur og historie.
Tillæg til lejepris
Slutrengøring er obligatorisk og koster 700kr. udover lejeprisen. Dette bliver automatisk tilvalgt ved booking.
Der er linned og håndklæder i lejligheden, inkl. viskestykker og klude til køkkenet. Der er to muligheder for at
benytte det: 1. Man kan låne det gratis, hvis man selv sørger for at få det hele vasket og tørret på det nærliggende vaskeri, inden man rejser fra lejligheden igen. 2. man kan betale et ekstra gebyr på 150 kr. pr. person for at
rengøringspersonalet tager det hele med og vasker det. Hvis man ikke har mulighed for selv at vaske og tørre
det, og man ikke ønsker at betale, er man også velkommen til selv at medbringe linned, håndklæder, viskestykker
og klude.

Google-koordinater: 41.45243, 12.62209
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Arpino
Via Treppanico snc, 03033 Arpino. Nær Rom
Bolig areal 100 kvm
Antal soveværelser 2
Antal sovepladser 4
Badeværelser 1
Ugentlig lejepris: Sæson A 4.000 kr. / Sæson B 3.100 kr. / Sæson C 2.400 kr. / Sæson D 1.200 kr.

Om ferieboligen
Dette er en autentisk feriebolig i det gamle vagttårn, ca. 1,5 km udenfor Arpino. Lejligheden passer til en familie med 2 børn, da man skal igennem det ene værelse for at komme til det andet værelse. Arpino ligger på en
bakke øst for Liri-dalen og var den romerske politiker Caius Marius’ og taleren Ciceros fødeby. Man kan mærke
historiens vingesus i den antikke bydel Civitavecchia, som er en fæstning fra førromersk tid, hvorpå senere middelalderlige befæstninger blev tilføjet. Fra Arpino er det oplagt at tage en dagstur til Rom, og området omkring
Arpino er fuld af smuk natur og landlig charme.
Tillæg til lejepris
Slutrengøring koster 700 kr. og inkluderer linned og håndklæder. Dette bliver automatisk tilvalgt i bookingen.

Google-koordinater: 41.658372, 13.606431

Nyrenoveret
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Montegrosso d’Asti
Via Rocca D’Arazzo 3, 14048 Montegrosso AT, Italien
Bolig areal 200 kvm
Antal soveværelser 3
Antal sovepladser 10
Badeværelser 2
Ugentlig lejepris: Sæson A 6.495 kr. / Sæson B 5.000 kr. / Sæson C 4.125 kr. / Sæson D 2.100 kr.

Om ferieboligen
Ferieboligen i Montegrosso d’Asti er et stort, flot hus, som passer til den store familie eller de, der gerne vil af
sted med vennerne. Der er 2 værelser med dobbeltseng, 1 familieværelse med to dobbeltsenge, og mulighed
for opredning til 2 børn på sovebriks I køkkenalrummet. Hele huset er nymalet og nymøbleret, og der er tilhører
en dejlig have med terrasse, hvor man kan sidde udenfor og spise. Køkkenet er af ældre dato, men forventes
skiftet i løbet af lavsæsonen i 2023. Boligen ligger midt i det skønne vinlandskab og er et perfekt rejsemål for gastronomi- og vininteresserede. Asti, Alba og Bra ligger inden for kort afstand i bil, og her er der små spændende
delikatesseforretninger med lokale produkter og utallige lækre restauranter og vinbarer. I sensommeren og det
tidlige efterår begynder vinhøsten, og derfor er der ofte byfester at opleve i området på denne tid. Montegrosso
d’Asti er også et oplagt feriemål til små udflugter til fods eller på cykel.
Tillæg til lejepris
Slutrengøring koster 1400 kr. Det bliver automatisk tilvalgt ved booking. Slutrengøring inkluderer linned og håndklæder til det antal gæster man angiver ved booking. Sker der ændringer i antallet af gæster efter booking, så
skriv til booking@investeringogferiebolig.dk, så retter vi det.

Google-koordinater: 44.82829, 8.25213
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Goslar Reitstallweg
Reitstallweg 3, 2 sal, 38640 Goslar. Harzen
Bolig areal 89 kvm
Antal soveværelser 2
Antal sovepladser 6
Badeværelser 2
Garage 1
Ugentlig lejepris: Sæson A 4.900 kr. / Sæson B 3.700 kr. / Sæson C 2.900 kr. / Sæson D 2.100 kr.

Om ferieboligen
Ferieboligen i Goslar ligger i et roligt kvarter med masser af omkransende natur. Fra lejligheden er der en flot
udsigt over byen og bjergene. Lejligheden er stor og rummelig, med 2 altaner, et rummeligt alrum, 2 soveværelser
og en stue. Den passer fint til en familie på 6, med 2 sovepladser i dobbeltseng, 2 enkeltsenge og 2 sovepladser
på sovesofa. Lejligheden fremstår lys og moderne. Der er 3 km til centrum af Goslar og blot 600 til byens togstation. Goslar er hovedbyen i Harzen, og byder på en charmerende og historisk interessant bymidte. Yderligere har
man rig mulighed for at udforske de omkringliggende byer såsom Bad Harzburg eller Quedlinburg, som ligger
inden for en times kørsel. Goslar er en helårsdestination, hvor der til jul sprudler af klassisk, tysk julestemning og
hvor der om sommeren er rig mulighed for at tage på vandreture i bjergene. Byen har mange butikker,
stormagasinet Karstadt og et utal af restauranter.
OBS! Over vinteren er der mulighed for at benytte det lille skiområde Bocksberg, hvor der er små 4 km pister og
6 lifte. Tjek gerne selv op på sæson og snegaranti, da det er et lille område.
Tillæg til lejepris
Slutrengøring koster 750 kr. Det er obligatorisk og bliver automatisk tilvalgt ved booking. Slutrengøring inkluderer
håndklæder og linned.
Google-koordinater: 51.91211, 10.40814
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Goslar Breitestrasse
Breite Strasse 19A, øverste etage, 38640 Goslar. Harzen
Bolig areal 90 kvm
Antal soveværelser 3
Antal sovepladser 6
Badeværelser 1
Ugentlig lejepris: Sæson A 4.900 kr. / Sæson B 3.700 kr. / Sæson C 2.900 kr. / Sæson D 2.100 kr.

Om ferieboligen
Boligen i Breitestrasse ligger midt i Goslar centrum i et traditionelt bindingsværkshus. Den er i 2 etager og er
ved at blive totalrenoveret. Planen er at etablere 3 værelser med 6 sovepladser. Goslar er hovedbyen i Harzen,
og byder på en charmerende og historisk interessant bymidte. Det er en gammel kejserby, og herfra har man rig
mulighed for at udforske de omkringliggende byer såsom Bad Harzburg eller Quedlinburg som ligger inden for
en times kørsel fra Goslar. Goslar er en helårs- destination, hvor der til jul sprudler af klassisk, tysk julestemning og
hvor der om sommeren er rig mulighed for at tage på vandreture i bjergene. Byen har mange butikker, stormagasinet Karstadt og et utal af restauranter. Denne feriedestination byder på udendørsaktiviteter og en interessant
kulturhistorisk baggrund.
OBS! I vinterugerne er der mulighed for at køre på ski fra boligen, selvom vi ikke kategoriserer den som en
skibolig. Det tager ca. en halv time at køre til det lille skiområde Bocksberg, hvor der er små 4 km pister og 6 lifte.
- En god mulighed for at holde billig ferie og få et par dage på ski. Tjek gerne selv op på sæson og snegaranti,
da det er et lille område.
Tillæg til lejepris
Slutrengøring koster 900 kr. Det er obligatorisk og bliver automatisk tilvalgt ved booking.
Slutrengøring inkluderer håndklæder og linned.
Google-koordinater: 51.9076, 10.43239
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Karin Strandhus
Vruljice 21, Kruševo, 23450 Obrovac
Bolig areal 100 kvm
Antal soveværelser 2
Antal sovepladser 6
Badeværelser 1
Ugentlig lejepris: Sæson A 5.100 kr. / Sæson B 4.200 kr. / Sæson C 3.350 kr. / Sæson D 1.900 kr.

Om ferieboligen
En perle af en beliggenhed, kun 20 meter fra vandkanten i karinbugten. Med to store værelser og plads til ekstra
opredning i stuen egner denne sig til 4 voksne og 2 børn. Selve bugten indbyder til diverse vand-aktiviteter som
SUP, kajak og fiskeri og er man til kultur så har Zadar by en masse at byde på, med rig historie, lækker mad og et
besøg ved det berømte havorgel på havnepromenaden.
Tillæg til lejepris
Slutrengøring koster 150 euro, og skal efterlades i lejligheden, så husk kontanter til dette. Rengøringsgebyret
inkluderer linned og håndklæder, viskestykker og karklude.
Der er desværre ikke internet i boligen, så vi anbefaler at man benytter sig af data fra sit mobilabonnement, hvis
man har behov for at arbejde på ferien, eller streame indhold på tv’et.

Google-koordinater: 44.147833, 15.628806
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Puntahuset
Novigradska 30, Kruševo, 23450 Obrovac
Bolig areal 160 kvm
Antal soveværelser 4
Antal sovepladser 8 (14)
Badeværelser 3
Ugentlig lejepris: Sæson A 8.000 kr. / Sæson B 7.000 kr. / Sæson C 5.400 kr. / Sæson D 3.600 kr.

Om ferieboligen
Puntahuset er en stor og lækker, nyrenoveret feriebolig (tidligere kendt som Karin Penthouse, st.th og st.tv) med
plads til hele familen eller flere vennepar samlet. Med et boligareal på godt 160 kvm rummer Puntahuset 4
soveværelser, 3 badeværelser og 3 fuldt udstyrede køkkener. Boligen er opdelt i 3 afdelinger (3 lejligheder) hvilket
gør det muligt at trække sig fra fællesskabet til en rolig stund. Der er 8 ordinære sovepladser og derudover har
hver lejlighed en sovesofa, hvor der kan reddes op til i alt 6 ekstra børn. Karinbugten er et dejligt område, der
indbyder til diverse vand-aktiviteter som SUP, kajak og fiskeri og er man til kultur så har Zadar by en masse at byde
på, med rig historie, lækker mad og et besøg ved det berømte havorgel på havnepromenaden.
Tillæg til lejepris
Slutrengøring koster 155 euro, og skal efterlades i lejligheden, så husk kontanter til dette. Rengøringsgebyret
inkluderer linned og håndklæder, viskestykker og karklude.
Der er desværre ikke internet i boligen, så vi anbefaler at man benytter sig af data fra sit mobilabonnement, hvis
man har behov for at arbejde på ferien, eller streame indhold på tv’et.

Google-koordinater: 44.1615868,15.6122381
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MONTENEGRO

Budvahuset Stuen
Krimovica bb, 85330 Kotor, Montenegro
Bolig areal 100 kvm
Antal soveværelser 2
Antal sovepladser 6
Badeværelser 1
Ugentlig lejepris: Sæson A 4.700 kr. / Sæson B 3.600 kr. / Sæson C 2.080 kr. / Sæson D 1.500 kr.

Om ferieboligen
Fantastisk beliggenhed med havudsigt - kun 5 min kørsel til stor og bred sandstrand og 15 minutter til Budva
centrum. De 3 lejligheder deles om et lækkert udeareal med lounge og fælles spabad. Budva er en by som kan
sammenlignes med Dubrovnik og Monaco, da den rummer en flot historisk by som Dubrovnik og Casinoelementer som i Monaco. CNN travel skriver om Budva: Glamorous costal town that is the highlight of Montenegro!
Lejligheden i stuen har 2 soveværelser med dobbeltseng og der er mulighed for en opredning til to børn på
sovesofa i stuen.
Det er kun 20 min til lufthavnen i Tivat. Det er også muligt at køre dertil på motorvej fra Danmark og til tæt ved
Dubrovnik. Kun det sidst stykke på ca. 2 timer er på landevej. Montenegro er en ny og spændende rejsedestination, som vi varmt kan anbefale.
Tillæg til lejepris
Slutrengøring betales ud over lejeprisen og udgør et beløb på 100 euro, som skal lægges kontant på stedet.
Slutrengøring inkluderer linned og håndklæder. Ved booking betales et fast gebyr for forbrug af el og vand,
afhængig af sæson - juni-aug: 650 kr. pr. uge / nov-marts 650 kr. pr. uge/ april-maj 400 kr. pr. uge/ sept-okt 400 kr.
pr. uge.

Google-koordinater: 42.2855335, 18.7634327
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Budvahuset 1. Sal
Krimovica bb, 85330 Kotor, Montenegro
Bolig areal 100 kvm
Antal soveværelser 3
Antal sovepladser 6
Badeværelser 1
Ugentlig lejepris: Sæson A 4.800 kr. / Sæson B 3.700 kr. / Sæson C 2.200 kr. / Sæson D 1.600 kr.

Om ferieboligen
Fantastisk beliggenhed med havudsigt - kun 5 min kørsel til stor og bred sandstrand og 15 minutter til Budva
centrum. De 3 lejligheder deles om et lækkert udeareal med lounge og fælles spabad. Budva er en by som kan
sammenlignes med Dubrovnik og Monaco, da den rummer en flot historisk by som Dubrovnik og Casinoelementer som i Monaco. CNN travel skriver om Budva: Glamorous costal town that is the highlight of Montenegro!
Lejligheden har 3 soveværelser – alle med dobbeltseng.
Det er kun 20 min til lufthavnen i Tivat. Det er også muligt at køre dertil på motorvej fra Danmark og til tæt ved
Dubrovnik. Kun det sidst stykke på ca. 2 timer er på landevej. Montenegro er en ny og spændende rejsedestination, som vi varmt kan anbefale.
Tillæg til lejepris
Slutrengøring betales ud over lejeprisen og udgør et beløb på 100 euro, som skal lægges kontant på stedet.
Slutrengøring inkluderer linned og håndklæder. Ved booking betales et fast gebyr for forbrug af el og vand,
afhængig af sæson - juni-aug: 650 kr. pr. uge / nov-marts 650 kr. pr. uge/ april-maj 400 kr. pr. uge/ sept-okt 400 kr.
pr. uge.

Google-koordinater: 42.2855335, 18.7634327
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Budvahuset Penthouse
Krimovica bb, 85330 Kotor, Montenegro
Bolig areal 100 kvm
Antal soveværelser 3
Antal sovepladser 6
Badeværelser 2
Ugentlig lejepris: Sæson A 4.900 kr. / Sæson B 3.800 kr. / Sæson C 2.300 kr. / Sæson D 1.600 kr.

Om ferieboligen
Fantastisk beliggenhed med havudsigt - kun 5 min kørsel til stor og bred sandstrand. 15 minutter til Budva
centrum. De 3 lejligheder deles om et lækkert udeareal med lounge og fælles spabad. Budva er en by som kan
sammenlignes med Dubrovnik og Monaco, da den rummer en flot historisk by som Dubrovnik og Casinoelementer som i Monaco. CNN travel skriver om Budva: Glamorous costal town that is the highlight of Montenegro!
Lejligheden har 3 soveværelser – alle med dobbeltseng og 2 badeværelser.
Det er kun 20 min til lufthavnen i Tivat. Det er også muligt at køre dertil på motorvej fra Danmark og til tæt ved
Dubrovnik. Kun det sidst stykke på ca. 2 timer er på landevej. Montenegro er en ny og spændende rejsedestination, som vi varmt kan anbefale.
Tillæg til lejepris
Slutrengøring betales ud over lejeprisen og udgør et beløb på 100 euro, som skal lægges kontant på stedet.
Slutrengøring inkluderer linned og håndklæder. Ved booking betales et fast gebyr for forbrug af el og vand,
afhængig af sæson - juni-aug: 650 kr. pr. uge / nov-marts 650 kr. pr. uge/ april-maj 400 kr. pr. uge/ sept-okt 400 kr.
pr. uge.

Google-koordinater: 42.2855335, 18.7634327
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Tivathuset
Obosnik 18, Krasici, 85320 Tivat, Montenegro
Bolig areal 340 kvm
Antal soveværelser 8
Antal sovepladser 17
Antal badeværelser 6
Ugentlig lejepris: Sæson A 13.500 kr. / Sæson B 8.900 kr. / Sæson C 6.900 kr. / Sæson D 5.550 kr.

Om ferieboligen
Denne store feriebolig giver plads til hele den udvidede familie. Den består af 6 lejligheder fordelt på 4 etager.
Fra alle etager er der en smuk panoramaudsigt ud over bugten og havet. Huset ligger meget tæt på de største
seværdigheder i Montenegro, og dertil er der kun 5 minutter til vandet, hvor der er et dejligt havnebad, man kan
bade i. Det er nemt at komme til boligen fra Tivat lufthavn, der ligger 11 km derfra med bil. I boligens umiddelbare nærhed er der flere restauranter, indkøbsmuligheder og taxibåde, der kan sejle jer til de berømte Lustica
strande og Plavi Horizonti, som er en stor og lækker, bred sandstrand. Montenegro er en ny og spændende
rejsedestination, som vi varmt kan anbefale.
Tillæg til lejepris
Slutrengøring udgør et beløb på 390 euro, som skal betales kontant på stedet. Beløbet inkluderer håndklæder og
sengelinned. Ved booking betales et fast gebyr for forbrug af el og vand, afhængig af sæson - juni-aug: 2.400 kr.
pr. uge / nov-marts 2.400 kr. pr. uge/ april-maj 1.400 kr. pr. uge/ sept-okt 1.400 kr. pr. uge.

Google-koordinater: 42.4104038, 18.6427028
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Betaling og afbud
Når vi har registreret alle aktionærernes prioriteringer, modtager du en mail med de uger, som du bliver tilbudt i denne runde. Du går herefter på
bookingsystemet og booker de af de tildelte uger du ønsker. Vi gennemgår alle bookinger for eventuelle fejl og jeres bookinger er derfor først endelige
når I modtager en bekræftelse fra os - vent derfor gerne med at bestille flybiletter eller lign.
Der er mulighed for 50% refusion ved afbud indtil 30 dage før. Herefter 0 refusion medmindre andre booker, og vi herved får udlejet til
samme pris - I er velkomne til at finde lejere blandt venner og bekendte til at overtage bookingen.

