Nyt lækkert
rækkehus i
Brixton, London

HOLD DA HELT FERIE

Skønne ferieboliger i
Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing,
København, London og Malaga
Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet

København

Thorshavnsgade 23, stuen, København S

København

Thorshavnsgade 23, 4. sal, København S

Lejligheden indeholder 4 sovepladser.
•

2 soveværelser med dobbeltseng og tv

•

Barnestol og –weekendseng

•

Åbent moderne veludstyret køkken med opvaskemaskine og mikroovn

•

Stue, i forbindelse med køkken, med tv og dvd

•

2 soveværelser med dobbeltseng og tv (2 boxsenge i hver)

1 brusebadeværelse

•

Barnestol og –weekendseng

Vaskemaskine og tørretumbler

•

Åbent moderne køkken med opvaskemaskine og mikroovn

•
•

Ferieboligen indeholder 4 sovepladser + 2 weekendsenge.

•

12

•

Stue, i forbindelse med køkken, med tv, dvd, Wii, internet

•

1 parkeringsplads i aflåst P-kælder

•

2 brusebadeværelser

•

Der er Internet i boligen

•

Vaskemaskine og tørretumbler

•

Stor altan med møbler og gasgrill

På grund af sengenes opbygning på „repos“, kan ferieboligen være uegnet for gangbesværede.

•

1 parkeringsplads i aflåst p-kælder.

Der er et lækkert gårdmiljø bl.a. med legeplads og solterrasse med havemøbler, som frit kan

Der er et lækkert gårdmiljø bl.a. med legeplads og solterrasse med havemøbler, som frit kan

m2

terrasse med møbler og gasgrill

benyttes.

benyttes. Der må ikke medtages husdyr i boligen.

Der må ikke medtages husdyr i lejligheden.

Ferieboligen ligger centralt med 5 min. til bus og metrostation - 1,5 km. til Københavns Centrum.

Ferieboligen ligger centralt med 5 min. til bus og metrostation - 1,5 km til Københavns centrum.

Der er elevator i opgangen.

Skagen

Markvej 33 C, Skagen

Marielyst

Marielyst Strandpark 15, Falster

Huset indeholder i alt 8 sovepladser.
Rækkehus på 132 m2 fordelt på 2 etager. Huset indeholder 6 sovepladser.
• I stueetagen er der 1 soveværelse med dobbeltseng (2 boxsenge) med direkte udgang til stort
badeværelse med badekar og bruseniche samt toilet

•

To værelser med dobbeltsenge (2 boxsenge i hver)

•

Et værelse med køjeseng

•

Hems med overnatningsmuligheder til 2 personer

• Der er en stor stue, som er åben til køkken/alrum. Der er internet

•

Barnestol og weekendseng

• Barnestol og –weekendseng

•

Badeværelse med toilet, brusekabine, vaskemaskine, tørretumbler, sauna og spabad

• Der er opvaskemaskine og mikroovn og i gangen er der en vaskesøjle med vaskemaskine og

•

Gæstetoilet med håndvask

•

Stue med sofagruppe, brændeovn, tv med dvd, radio med cd, internet

•

Køkken med alt tilbehør, keramisk kogeplader, opvaskemaskine og mikroovn

•

Havemøbler og grill

•

Udendørs spa med udsigt til søen.

tørretumbler
• På 1. sal er der en stor repos, 2 soveværelser med dobbeltsenge (2 boxsenge i hver) samt et
stort badeværelse med bruseniche og toilet
• Lille forhave samt en baghave (gård)
• Der hører parkeringsplads til huset.

Det flot indrettede hus ligger lige ned til søen. Der er knap 1 km. til en af Danmarks flotteste
Huset ligger tæt på Skagen Station.

badestrande.

Marielyst

Marielyst

Huset indeholder i alt 8 sovepladser.

Huset indeholder i alt 6 sovepladser.

•

Tre værelser med dobbeltsenge (2 boxsenge i hver)

•

Et værelse med dobbeltsenge (2 boxsenge)

•

2 hemse med overnatningsmuligheder

•

Et værelse med 2 enkeltsenge

•

Barnestol og weekendseng

•

Hems med plads til 2

•

Badeværelse med toilet, spa, vaskemaskine, tørretumbler og sauna

•

Barnestol og weekendseng

•

Gæstetoilet med brusekabine

•

Badeværelse med toilet, brusekabine, vaskemaskine og tørretumbler

•

Stue med sofagruppe, brændeovn, tv med dvd, radio med cd og internet

•

Toilet med brusekabine

•

Spisestue

•

Stue med sofagruppe, brændeovn, tv med dvd, radio med cd og internet

•

Køkken med alt tilbehør, keramiske kogeplader, opvaskemaskine og mikroovn

•

Køkken med mikroovn, keramisk komfur og opvaskemaskine

•

Havemøbler og grill

•

Havemøbler og grill

•

Udendørs spabad.

•

Udendørs spabad med udsigt til søen.

Marielyst Strandpark 135, Falster

Det flot indrettede hus ligger knap 1 kilometer fra en af Danmarks flotteste badestrande.

Marielyst Strandpark 230, Falster

Det flot indrettede hus ligger knap 1 kilometer fra en af Danmarks flotteste badestrande.

Ringkøbing Fjord

Ringkøbing Fjord

Huset indeholder 8 sovepladser.

Huset indeholder 8 sovepladser.

•

Tre soveværelser med dobbeltsenge (2 boxsenge i hver)

•

Et soveværelse med dobbeltseng

•

Et værelse med køjeseng

•

To soveværelser med dobbeltsenge (2 boxsenge i hver)

•

Barnestol og –weekendseng

•

Et værelse med køjeseng

•

Moderne åbent køkken med elkomfur, mikroovn og opvaskemaskine

•

Barnestol og –weekendseng

•

Stue med spiseafdeling

•

Åbent moderne køkken med opvaskemaskine og mikroovn

•

Brændeovn, parabol–tv, radio, internet

•

Stue med spiseplads

•

Badeværelse med bruseniche, spapool og sauna

•

Brændeovn, tv, cd-afspiller, internet

•

Vaske– / tørremaskine

•

Badeværelse med bruseniche, spapool og sauna

•

Stor glasudestue med brændeovn

•

Vaskemaskine og tørretumbler

•

Havemøbler, udendørs spa.

•

Solterrasse og havemøbler, udendørs spa.

Arvidvej 370, 6960 Hvide Sande

Der er 4 minutter til Vesterhavet og ca. 2 kilometer til nærmeste indkøbsmulighed.

Henriettevej 1, 6960 Hvide Sande

Der er ca. 7 minutter til Vesterhavet og ca. 2 kilometer til nærmeste indkøbsmulighed.

Marbella, Spanien

Super lækker lejlighed ca. 80 km fra Malaga Lufthavn. Ferieboligen indeholder i alt 6 sovepladser.
•

3 soveværelser med dobbeltsenge og adgang til eget bad og toilet

•

Barnestol og –weekendseng samt klapvogn

•

Moderne veludstyret køkken med opvaskemaskine og mikroovn

•

Bryggers med vaskesøjle

•

Stue med tv, dvd, radio med cd, internet

•

Fri adgang til 3 swimmingpools og 1 indendørs spacenter

•

Stor terrasse med havemøbler, gasgrill og spa

•

Der hører 2 parkeringspladser til ferieboligen (i parkeringskælder)

•

Elevator.

Man kan leje sengetøj / håndklæder og betale for rengøring.

Marbella, Spanien

Brixton ( nær London ), England

Brixton ( nær London ), England

Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervets nyeste
indkøb, er dette helt nye 3. etagers enderækkehus i Brixton.
Huset er beregnet til seks personer.
Vores nabohus ejes af Norsk Postforbund og længere nede af
vejen ( i nr. 1A ), har 3F Post også et rækkehus.
Brixton er en lille hyggelig forstad til London, med flere spændende indkøbsmuligheder, spisesteder og markedspladser. Et godt sted at slappe af og nyde omgivelserne. Hvis du har brug for et
mere „hektisk“ liv, er det hurtigt at komme ind til London.
Huset indeholder :
•

2 soveværelser med elevationssenge ( på 1. sal )

•

1 soveværelse med elevationssenge ( på 2. sal med skråvægge )

•

2 badeværelser, det ene med badekar – begge på 1. sal

•

1 gæstetoilet i stueetagen

•

Åbent moderne køkken med opvaskemaskine og mikroovn

•

Stue/spisestue i åben forbindelse med køkken

Brixton er stolt af sit direkte og upolerede ry. Fra at være et nabolag med kontroverser og kampe i

•

DVD i stuen og i det ene soveværelse

1990’erne, er Brixton støt og roligt blevet mere tiltrækkende uden at miste sit kosmopolitiske ydre.

•

TV i alle tre soveværelser

Nabolaget er charmerende alternativt og man fornemmer dets energi fra butikkerne langs Electric

•

Vaskemaskine og tørretumbler

Avenue til kunstgallerierne, de lokale markeder og de nye restauranter i Brixton Village Market.

•

Barnestol– og weekendseng

Du er ikke længere væk, end at det f.eks. tager ca. 30 minutter at nå ind til London Eye med det

•

Paraplyklapvogn

offentlige. Du kan også nå til fodbold på Emirates Stadium på ca. 50 minutter. London byder på

•

Internet

masser af shoppingmuligheder. Du kan f.eks. besøge Covent Carden. Det tager ca. 35 minutter at

•

Lille have med møbler og gasgrill

nå dertil.

Priser 2018

Lavsæson (uge 1 - 17 og 43 - 52): 2.700,– kr. pr. uge.
Minibooking (3 overnatninger) 1.700,– kr.
Mellemsæson (uge 18 - 24 og 33 - 41): 3.000,– pr. uge.
Minibooking (3 overnatninger) 1.900,– kr.
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Minibooking kan bookes 1 måned før opholdet. Minibooking i Danmark er søndag onsdag eller torsdag - søndag. I udlandet er det lørdag - tirsdag eller onsdag - lørdag.
Højsæson (uge 25 - 32 og 42): 3.700,- kr. pr. uge. Minibooking er ikke muligt i disse uger.
Ophold i udlandet ( Marbella og Brixton ) koster i alle perioder kr. 200,– mere end de
oplyste priser.
Betaling for ferieophold: Normalt måneden efter det er booket.
Huset skal efterlades i rengjort stand.
Der må ryges i alle ferieboliger, men vi opfordrer til, at der så vidt muligt ryges udenfor.
Husdyr må medtages, dog undtaget lejlighederne i København og Marbella.
Fælles for begge dele gælder dog, at der skal gøres ekstra grundigt rent og
luftes godt ud efter opholdet.

Hvis du vil booke

Virksomheden du arbejder på, skal have en feriekortaftale jf. overenskomsten mellem
3F Privat Service, Hotel og Restauration og HORESTA.
Ferieboligerne bookes efter først-til-mølle princippet ved telefonisk henvendelse til
Feriekontoret, Peter Ipsens Allé 25, 2400 København NV på telefon 88 92 33 60.
Efter bookning af en feriebolig, vil du modtage en bekræftelse / opkrævning for opholdet.
Ca. 7 dage før opholdet, vil du modtage nøglen samt en informationsskrivelse.
Du skal selv medbringe sengetøj, håndklæder, viskestykker, karklude, køkkenrulle
og toiletpapir.
På hjemmesiden www.3fpost.dk kan du se hvilke uger, der er ledige. Klik på „Ledige
uger“ i øverste bjælke. Der er flere sider, så du skal rulle nedad. Ferieboligpjecen ligger
også på denne side.
Udlejningen for 2019 starter den 1. oktober 2018 kl. 13.00.

Se efter OK-mærket, når du går i byen. Så kan du spise
med god samvittighed. Gå på www.okforhold.dk hvor du
finder ca. 2450 hoteller og spisesteder med overenskomst.

Ferieboligfonden for Hotel- og Restaurantervervet
3F, Privat Service, Hotel og Restauration, Kampmannsgade 4, 1790 København V
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