Haderslevvej 72 i Aabenraa - Udlejning

Beskrivelse af lejligheden:
Der udlejes en rummelig røgfri lejlighed på ca. 100 m², der udgør stueetagen i en ældre villa.
Vi har kun én udlejning af gangen.
Lejligheden, der har separat indgang, består af følgende rum:
•
•
•
•
•
•

komplet køkken med køleskab/frys, komfur, kaffemaskine og mikrobølgeovn.
hyggelig opholdsstue med spisegruppe, siddegruppe med sofa, kabel-tv med dvd og
stereoanlæg med cd.
badeværelse med bruser/kar.
1 soveværelse med 2 senge og mulighed for en ekstra opredning.
1 soveværelse med 2 senge.
1 soveværelse med 1 seng

Der er adgang til trådløst netværk i ejendommen.
I kælderen kan der efter aftale disponeres over en vaskemaskine.
Husdyr kan kun medbringes efter nærmere aftale.
Bag huset er der adgang til en have med en lille terrasse med havemøbler og der er en grill til
rådighed.
Der parkeres på privat parkeringsplads i gården bag ved ejendommen.
Der er busstoppested til de lokale bybusser lige uden for døren. Nærmeste bager ligger ca. 700
meter fra Ejendommen. Der er ca. 1,5 km til butikker og gågaden i Aabenraa.
Billeder fra lejligheden:

Priser:
2 personer i ét dobbelt værelse:
1 person i ét værelse:
1 ekstra opredning:

550 kr. pr. overnatning
400 kr. pr. overnatning
125 kr. pr. overnatning

Hele lejligheden kan lejes til:

3000 kr. pr. uge inkl. 4 opredninger

Leje af hele lejligheden
fra mandag til fredag:

2500 kr. inkl. 4 opredninger

Booking:
Jutta Jensen
Haderslevvej 72
6200 Aabenraa
Mobil: +45 30250915, hverdage efter kl. 17.00
Mail: jutta@gregertjensen.dk
Ruteplan:
Ejendommens adresse er Haderslevvej 72, men tilkørsel til ejendommen sker fra bagsiden via
Gamle Kongevej og Langløkke
Stil GPS-en på: Aabenraa, Langløkke 19
Her går der en lille vej, der er skiltet med ”Haderslevvej 72 og 74”, ned til ejendommen og
parkeringspladsen.
Byen Aabenraa:
Se Aabenraa Turistbureaus hjemmeside: www.visitaabenraa.dk

Velkommen 

