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Adressen på MarinaVilla udlejningsvillaer: 

Slotsbryggen 21 - 23 - 27 
4800 Nykøbing Falster

MarinaVilla 
Islandsgade 1, 4690 Haslev 

info@marinavilla.dk
+45 42 45 40 61

Book direkte på:
www.marinavilla.dk

Velkommen til en helt ny 
     verden af oplevelser Følg os på Facebook for at se aktuelle tilbud

@MarinaVillaDanmark

Bliver du fristet til at købe en?

Så forestil dig du kan kombinere dit eget hus med 
Sejlerlivet, Campinglivet, og Feriehytte på samme 
tid. MarinaVilla, eller CampingVilla, er en multiflex 
bolig. Der kan anvendes som helårsbolig eller 
fritidsbolig på land eller i vandet. Har du købt en 
MarinaVilla, og får lyst til at bo på land, så kan multi- 
flex boligen nemt ændres fra båd til almindelig hus 
og omvendt.

Prøv denne fantastiske oplevelse 
og book en MarinaVilla!

Med venlig hilsen, 

Aksel Nielsen 
Indehaver
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Lav- og mellemsæson, pris pr. dag (min 2 dage)

Betalingsbetingelser, lejebetingelser og 
info vedrørende afbestilling kan ses på 
www.marinavilla.dk

Bemærk: Terrassen kan ikke forventes 
møbleret fra 31. oktober – 1. april.

MarinaVilla udlejes hele året - 
en ferieform der skal opleves! 

Med udsigt og solnedgang over Guldborgsund, Slotsbryggen 
er en perle i hjertet af Nykøbing Falster, omgivet af Marinahygge 
med cafeer og restauranter og kun 500 m til bymidten. 
MarinaVilla er velegnet til familier, med plads op til 6 personer.

• Tjek-ind kl. 15:00 / tjek-ud kl. 10:00
• Lejer skal være fyldt 22 år
• Max 6 personer
• Ved udlejning i højsæson er skiftedag, søndag
• Badning i havnen er ikke tilladt 
• Rygning indendørs er ikke tilladt
• Dyr er ikke tilladt
• Der må kun grilles med den på båden etableret grill
• Gratis parkering i nærområdet

Linnedpakke 
kr. 250,- pr. person

• 1 sengelagen
• 1 dyne- og hovedpudebetræk
• 1 almindeligt håndklæde
• 1 badehåndklæde
• 1 viskestykke
• 2 karklude (engangs)
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I en MarinaVilla får man en stor stue, der giver plads til det meste. I stuen er der 
fin plads til et spisebord med 6 stole. En skænk med TV og en lille kontorplads, 
en sovesofa. Store panorama vinduer giver en mulighed for den maritime udsigt, 
og en fornemmelse af at være tæt på vandet, når tiden bruges i stuen. Masse af 
indirekte belysning, som giver den rigtige aftenstemning. Der er installeret en 
varmepumpe med aircondition og fjernkontrol i stuen.

Køkkenet er designet som et køkkenalrum der skaber et hyggeligt samlings-
punkt for hele familien. Her findes alt hvad der bør være: køleskab, varmluftovn, 
keramisk kogeplade, opvaskemaskine og kaffemaskine.

Periode

Lavsæson  

Mellemsæson 

Helligdage

Resten af året

Uge: 1, 2, 7, 8, 25, 26, 27, 33, 34, 42, 51, 52

Alle helligdage

Fredag - Lørdag

kr. 1.450,-

kr. 1.450,-

Søndag - Torsdag

kr. 900,-

kr. 1.100,-

kr. 1.450,-

Ønskes ekstradage under opholdet, ring venligst.

Højsæson, pris pr. uge (min 1 uge)
Periode

Højsæson  Uge: 28, 29, 30, 31, 32,

Søndag - Søndag

kr. 11.200,-

Tilkøb / Rengøring / Forbrug
Depositum

Slutrengøring

Strøm

1 Linnedpakke

kr. 1.000,- pr. booking

kr. 900,-  pr. booking (tvungen)

kr. 2,80  pr. kw. (modregnes i depositum)

kr. 250,-  pr. person

Book direkte på: www.marinavilla.dk


