
Sommerhuset er fra 1972. Der er en hyggelig stue med nyt tv og ny brændeovn. Køkkenet er med køleskab, elkomfur  
og mikrobølgeovn. Der er tre værelser - to med hver to senge og et værelse med to køjesenge, i alt seks sovepladser
og alle værelser er med elvarme. Badeværelset har brusehjørne. Der er nye og meget store terrasser på de tre sider af 
huset. Her kan du nyde morgen- og aftensolen, tage solbad og grille. Der er p-plads ved huset. Huset er røgfrit, og 
husdyr er ikke tilladt. Men du må gerne tage hest med! Er du spejdertypen, er der en udendørs solvarmebruser.  
Der er også en lille boldbane. 
Her er natur og fred og ro for alle pengene i et område med kilometervis af trave-, cykel- og ridestier. Du kan gå eller 
cykle de knap tre km hen til Råbjerg Mile - Danmarks største sandkasse. Når du står på toppen, kan du se skibene i 
Vesterhavet og Kattegat - samtidig! Du kan cykle gennem plantagen eller over heden til Skagen. Eller bruge bilen - 
det tager kun et kvarter. Eller du kan trykke på en knap og standse toget ved trinbrædtet i Bunken. I Skagen kan du 
spise frokost på havnen, gå på museum og se Skagensmalerne eller tage en tur på Grenen. Du finder ikke et område,
der byder på så megen natur og kultur og oplevelser for familien hver eneste feriedag. Er du til golf, er der kun 500
meter til Hvide Klit golfbane. Her er også en hyggelig restaurent. Og så kan du selv vælge om du vil bade i Vester-
havets brusende bølger eller i det mildere Kattegat. 

-

Huset kan lejes for kr. 5000 i højsæsonen (ugerne 29, 30, 31 og 32) Øvrige uger i skoleferien kr. 4000. Ugerne
uden for skoleferien kr. 3000,- Bemærk at brænde, el, vand, internet, canal digital og slutrengøring er inkluderet
i prisen. 

Ønsker du yderligere informationer, er du meget velkommen til at kontakte os.
 
Vi glæder os til at se dig/Jer på toppen af Danmark!
Jonna Rose Holst/Erling Junker Holst
Mølleparken 18,
9520 Skørping
tlf. 3170 0920 – 3170 2055
junkerholst@gmail.com 
Bank: Jyske Bank, Vejgaard afd. regnr. 7546 kontonr. 0001128961

Nu kan du holde ferie på toppen af Danmark
Sommerhus på 72 kvm og med en grund på 1 tdr. land i Bunken Klitplantage syd for 
SKAGEN udlejes.


