
Feriefonden v/ Klaus Marcussen 
Tlf.: 7488 6150 - +45 61 70 07 31 

feriefond@faelles-klubben.dk 

Søhøjlandet, Gjern 

Til 8 personer - huset er 106 m2 
 
Glæd dig til et ophold i vores nye 
De luxe boliger. Der er 2 af dem, 
begge med skøn udsigt til træer, 
grønne marker eller hestene på 
ridecenteret.  
 
Den smukke, stilfulde indretning 
er en fryd for øjet - det oser af 
kvalitet - her vil man gerne bo! 
Næsten alle rum har udgang til 
terrasse med flotte havemøbler. 
Med spabad, sauna og brænde-
ovn er der virkelig lagt op til luk-
suriøs hygge - både ind og ude.  

Ferieboligerne på Søhøjlandet er 
smukt og elegant møbleret i mo-

derne og tidssvarende farver og ma-
terialer. De er alle udstyret med bl.a. 
opvaskemaskine, tv/dvd og musik-
anlæg. 

Vandland, el, vand og slutrengøring 
er inkluderet i prisen. 

 

Området byder på en enestående 
natur med gode muligheder for 
vandre– og cykelture. Golffanatike-
re kan nemt forfølge deres passion 
og udflugtsmål i det midtjyske er der 
nok af. Inden for gåafstand ligger 
bl.a. Jysk Automobil museum med 
over 150 køretøjer. 

Priser fra kr. 3.000 

Fællesklubbens Feriefond 

Se priser og book et hus på: 

http://faelles-klubben.dk/feriefonden.html 

Rudkøbing 

Sea West 

Søhøjlandet 

Fællesklubbens sommerhuse kan lejes af 

alle Danfoss medarbejder i DK 

javascript:x5engine.utils.emailTo('3422211243211','.dkbbenlu-kesllaend@feforief','','')


Rudkøbing, Langeland 

Til 4 personer - huset er 67 m2 

 
Feriehus beliggende dejligt lige ned til 
vandet i Rudkøbing på Langeland. 
Tæt på Valdemar slot, Svendborg og 
seværdighederne på de sydfynske 
øer. 
 
Lejligheden er beliggende ved Rud-
købing Skudehavn er bygget i 1989 
og et glimrende udgangspunkt hvis 
man vil opleve det sydfynske med 
omkringliggende øer. 
 
Fællesklubbens feriefond har erhver-
vet lejligheden i 2009 den er på 
69m2. Der er to soverum, hvoraf det 
ene er med dobbeltseng og det andet 
er med to senge, hvorfor lejligheden 
er optimal for fire personer. 
 

Der er køkken med komfur m. 
emhætte og et køleskab med 
lille fryser. Stuen er udstyret med 
spiseplads og tv. 
El, vand og slutrengøring er inkl. 
i prisen. 

 

Husk når du er gæst i feriehuset i 
Rudkøbinger der gratis adgang 
til Svendborg Svømmeland. 
Svendborg Svømmeland har 
altid nogen spændende tilbud 
som du er meget velkommen til 
at prøve. 

 

Langeland har et stort antal se-
værdigheder fra nord til syd og 
som supplement til de gode ba-
destrande og smukke natur, kan 
øen byde på et aktivt handelsliv 
og et meget varieret udbud af 
aktiviteter hen over året 

Prise
r fr

a kr. 1
.500 

Sea West, Nr. Nebel 

2 huse til 6 personer 
 
Danmarks nye ferieby. Masser af 
nye ferieoplevelser venter i Sea 
West – en unik ferieby er nu åb-
net med en lang række facilite-
ter, skønne ferieboliger og det 
sidste nye inden for moderne be-
kvemmeligheder og ny teknologi. 
 
Badeland: Subtropisk vandland, 
Wellness-faciliteter, Fitness-
center, Solcenter  

Sports-faciliteter: Badminton-
baner, bordtennis-baner, bowling-
baner  

Øvrige faciliteter: Minigolf, hoppe-
loppeland, legerum, restaurant, grill-
bar, pizzeria, spillehal, reception  

Udendørs: Legepladser supermarked. 
 

 

Ferieboligerne på Sea West 
er smukt og elegant møbleret i 
moderne og tidssvarende farver 
og materialer. De er alle udstyret 
med bl.a. opvaskemaskine, tv/dvd 
og musikanlæg. 

Vandland, el, vand og slutrengø-
ring er inkluderet i prisen. 

 

Området fra Ringkøbing fjord i 
nord og Ho bugt i syd byder på 
enestående naturoplevelser og 
muligheder for at opleve fugle– 
og dyrelivet på tæt hold. Bag 
strandene åbner sig vidstrakte 
klitarealer med skov og lyng hvor 
der er fine cykel og gangstier. Bl.a. 
Tipperne er et oplagt sted at stu-
dere dyrelivet 

Priser fra kr. 3.000 


