FERIE OG WEEKENDOPHOLD

På Drejø i det Sydfynske øhav.
Hyggelige hytter på Drejø i det Sydfynske øhav udlejes

Hytterne er beliggende haven bag ved Kroen Vigsvej 1 bort fra vejen og der er derfor fred og ro.
Der er stor udenoms plads hvor der blandt andet er en boldbane, petang bane samt et stort gyngestativ.
På Drejø er der en skøn natur med 800m til gode bade strand samt fiskemuligheder.

Faciliteter i den enkelte hytte:

Hytterne er udstyret med henholdsvis 2 og 4 sengepladser (dobbelt seng / 4 køjesenge )
Spisebord med tilhørende spisestole stole samt et lille skrivebord.
Lille køleskab. Farve TV.
Diverse havemøbler herunder havebord til eget brug samt have gril.
Desuden er der sengetøj til det antal senge der er i hytterne.
Sengelinned skal som udgangspunkt medbringes men kan også lejes på kroen for 50 kr./ sæt.

Faciliteter i køkken / bad bygning. ( fælles for begge hytter )

Diverse køkkenudstyr for madlavning herunder et ekstra køleskab.
Diverse spise bestik kopper
Micro ovn / varmeovn samt koge plader
Spisekrog med plads til 4-6 personer.
Diverse rengørings ustyr herunder støvsuger.

Prisliste 2011 for Hytter ved Kroen Vigsvej 1 Drejø 5700 Svendborg .
Pris pr. uge 28,29,30 for en hel uge.

kr. 2150

Pris pr. uge 26,27,31,32 for en hel uge

kr. 1850

Pris pr. uge 07,08,23,24,25,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 for en hel uge

kr. 1750

Pris pr. uge uden for ovenstående nævnte periode for en hel uge

kr. 1500

Ved split lejemål:1.døgn kr.500 2.døgn kr.350, efterfølgende døgn kr. 300
Ved split lejemål:1.døgn kr.450, 2.døgn kr.350, efterfølgende døgn kr. 250
Ved split lejemål:1.døgn kr.400 2.døgn kr.300 efterfølgende døgn kr. 250

Ved split lejemål:1.døgn kr.400, 2.døgn kr.300, efterfølgende døgn kr. 200

Alle priser er incl. elforbrug i hytter og køkken / bad bygningen samt vand til køkken og bad bygningen.
Hytterne kan også lejes som Beed and Breakfast men spørg specifikt om muligheder og priser.

Praktiske oplysninger:

Drejø Kro & Købmand Vigsvej.1 Drejø 5700 Svendborg.
Telefon 62 21 47 87 eller mobil tlf.50 46 15 75.
Booking / oplysning om ledig kapacitet skal ske på tlf.61 54 25 73.
Send evt. en mail på jm@Drejokro-kobmand.dk.

