Strandhuset Vig Lyng

Strandhuset
Vej 14, nr. 39
Vig Lyng
4560 Vig

Strandhuset
Strandhuset er beliggende på Vig Lyng,
ved Sejerøbugten, midt i et ældre
sommerhusområde, i det skønne
Odsherred. Der er ca. 1 times kørsel fra
København. Den nøjagtige adresse
fremgår af pjecens forside.
Huset ligger kun få hundrede meter fra
stranden.

Stuen er møbleret med 2 spiseborde samt
2 sofagrupper. Der er brændeovn og
installeret TV med DVD samt
stereoanlæg med CD. Fra stuen er der
udgang til den vestvendte terrasse.

Strandhuset er forsynet med 3
badeværelser, der alle er specielt
indrettede for handicappede.
Toiletterne er forhøjede, og der er
fastmonteret toiletstøtter. I alle 3
badeværelser er der en bruseniche. Der
forefindes 2 badetaburetter og en
bækken/badestol.
I det ene badeværelse er der installeret
vaskemaskine og tørretumbler.

Et kig ind i et værelserne.

Stuen med udgang til terrassen.

Køkkenet er udstyret med porcelæn til 18
personer og det nødvendige
køkkenudstyr. Der er et 200 liters
køleskab og et 100 liters fryseskab,
komfur, ovn m. grill, emhætte og
opvaskemaskine, m.v..

Strandhuset er forsynet med 3
enkeltværelser, 4 dobbeltværelser og 1
alkove.
Dørene er ekstra brede, de fleste senge
er 80 x 200 cm, boxmadrasser.
Sengepladser i alkoven ligger i direkte
tilknytning til stuen.
Der forefindes madras/skånemadras,
dyner og hovedpuder til de 12/13
sovepladser, samt et lille skab på hvert
værelse. Sengelinned, håndklæder, viskestykker, karklude og rengøringsmidler skal altid
medbringes.
I tilknytning til indkørslen er der anlagt det nødvendige parkeringsareal.
Overalt hvor det har været muligt, er huset udført handicapegnet. Således er de 3 værelser
og de 2 badeværelser forsynet med ekstra brede døre, alle indvendige dørtrin er udeladte
og der er køreramper til de 3 terrasser og dermed til de 3 indgangsdøre.

Odsherred
Landskabet og naturen i Odsherred er på
en gang typisk dansk og ganske
enestående! Kontrasterne er
overraskende og charmerende. Fra de
store morænebakker i det sydvestlige
Odsherred har man storslået udsigt over
Sejerø Bugt og det meste af Odsherred.
Ved bakkernes fod ligger den
inddæmmede og flade Lammefjord.
Længere mod øst det blide og bugtede
fjordlandskab, mod nord de fredede hedeog klitområder og helt mod vest det særprægede og barske Sjællands Odde. Og ind
imellem bugtende agerland med gravhøje, moser og strandenge, som giver landskabet
dets troldagtige stemning.
Odsherreds lange kyststrækning indbyder til surfing og sejlsport, ligesom
sportsfiskeren har alle muligheder for at fiske fra kyst, fra kutter eller det mere
fredelige "put-and-take-fishing". Den aktive feriegæst kan spille golf og tennis, ride,
jogge m.m. For vandrere og cyklister er den mere end 20 km lange Isefjordssti en
naturoplevelse ud over det sædvanlige.
A sæson kr. 7.000:
Uge nr. 27 - 28 - 29 – 30 – 31 – 32
B sæson kr. 6.300:
Uge nr. 26 – 33 – 34
C sæson kr. 4.300:
Uge nr. 16– 17(påske)–18-19-20- 21 - 22 –
23 – 24 – 25 - 35 – 36 – 42
D sæson kr. 3000:
Uge 2-15, 37-41 og 43-51
Strøm: kr. 3,00/ kWh
Vand: fast pris kr. 175 pr uge
Rengøring; fast pris kr. 1.000
Udlejning: Foregår via Cimbria Ferie,
V/Anja Erbou Thormann
Tlf: 26 73 69 22,
E-mail:mail@cimbria-ferie.dk

