Huset i Gråsten
Adresse: Feriecenter Fiskenæs, Fiskenæsvej, Ejerlejlighed nr. 106, 6300 Gråsten.

Her ligger feriehuset

På Feriecenter Fiskenæs, Gråsten har vi et 2 plans feriehus på 102 m2, der er dejligt indrettet med
bl.a. brændeovn, sauna og spabad. Hvis vejret ikke skulle indbyde til badning fra den børnevenlige
strand, kan hele familien boltre sig i det store badeland, hvor der er fri adgang for vore lejere.
Centralbygningen fungerer som feriecentrets samlingspunkt. Centralbygningen er indrettet med
badeland, kur- og wellness, aktivitetscenter, restaurant og bistro samt administration m.v.

Med en naturskøn beliggenhed direkte ud til Egernsund og grænsende op til Gråsten, ligger
Feriecenter Fiskenæs ideelt, og man kan næsten ikke få bedre rammer om sin ferie. Gråsten er kendt
som Kongefamiliens ferieresidens og for æblesorten, som blev fremelsket her i 1700 årene. Fra
naturens hånd er Fiskenæs en naturskøn halvø med bøgeskov og åbne arealer. Området ligger i læ
og er nemt tilgængeligt fra søsiden.

1.

sal

1. sal
stue med udgang til terrasse,
2 soverum med dobbeltsenge,
toilet med vaskemaskine og tørretumbler.

Stueetagen
køkken/alrum med udgang til terrasse,
2 soverum med dobbeltsenge,
badeværelse med spa og sauna.
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I stuen er der brændeovn, samt farve-tv og stereoanlæg og DVD.
Det dejlige køkken er velindrettet med en spiseplads.
De 8 sovepladser er fordelt på 4 soveværelser, alle med dobbeltsenge.
Feriehuset er fuldt møbleret og indeholder skabsfryser ca. 5 ltr., vaskemaskine, tørretumbler,
opvaskemaskine og mikroovn.
Den dejlige badeafdeling har både bruse-niche, spa og sauna.
Yderligere er der et separat toilet med håndvask.
Huset har en dejlig terrasse og svalegang, hvor udelivet kan nydes.
Der er mulighed for parkering ved huset.
I forbindelse med feriecentret er etableret en meget børnevenlig sandstrand, hvor der også er
gode muligheder for windsurfing.
Der er mulighed for internetopkobling, hvis man bestiller og betaler i receptionen.

