HØJENGRAN TIME SHARE
FORENINGEN AF TIME SHARE EJERE PÅ HØJENGRAN
hojengran.dk

UDLEJNINGSPRISER I 2019
Udlejningspriser pr. uge i DKK inkl. moms

Lejlighedstype
Lejlighed (nr.)

Prisperiode
1

2

3

4

4-personer
1-4-7

6 personer
2-3-5-6

Datoer
05.01.-06.04.
28.09.-31.12.

4-personer
9-11-13-15
5-personer
10
6-personer
8-12-14-16

2.800

3.000

3.200

06.04.-01.06.
24.08.-28.09.

3.200

3.600

3.800

01.06.-06.07.
03.08.-24.08.

4.500

4.800

5.000

06.07.-03.08.

6.000

6.800

7.400

Højengran Time Share består af 16 ferielejligheder – alle samlet i én bygning og alle med flot naturudsigt mod
vest – klithede, lavere fyrreskov, klitrækken mod havet og Kikkerbakken og Sømærket i Gl. Skagen.





4-pers. lejligheder i stueplan (1-4-7) og 1. sal (9-11-13-15) med 1 soveværelse og dobbelt sovesofa.
5-pers. lejlighed (1. sal) med 1 soveværelse, 1 seng på hems åben til stue og dobbelt sovesofa (10).
6-pers. lejligheder i stueplan med 2 soveværelser og dobbelt sovesofa (2-3-5-6).
6-pers. lejligheder (1. sal) med 1 soveværelse, 2 senge på hems og dobbelt sovesofa (8-12-14-16).

Alle lejligheder i stueplan har hyggelig gårdhaveterrasse og alle lejligheder på 1. sal en stor terrasse.
Lejlighed 8 og 16 ligger i henholdsvis syd- og nordgavl og har begge 2 terrasser.
Køkken og stue er i et rum. Indrettet i enkel stil i grå- og hvidmalede rum. TV og opvaskemaskine.
Der er gratis Wi-fi, og udlejningspriserne er inkl. varme, strøm, sengelinned, håndklæder og slutrengøring.
Lydige husdyr er tilladt i stueetagen, når det ikke nødvendiggør ekstra rengøring (støvsuger kan lånes).
Ingen udlejning til ungdomsgrupper.
Rygepolitik på Højengran: Der er rygeforbud i alle indendørs arealer.
Udlejning af ferielejligheder på Højengran sker på ugebasis – fra lørdag til lørdag.
Lejlighedsvis mulighed for færre døgn – især i perioden oktober-marts (prisperiode 1).
Priser 1-6 døgn – gælder for perioden oktober-marts (prisperiode 1)
Antal døgn
1
2
3
4
Del af ugepris
25%
45%
60%
75%
Carsten Kjær, Peder Kællers Vej 7 G, Tyrsted, DK-8700 Horsens
Højengran Time Share, Flagbakkevej 28, DK-9990 Skagen

t 2330 7606
t 9844 1432

5
90%

6
100%

carstenkjaer@stofanet.dk
kontor@hojengran.dk

