AF MALENE FOLKE SØRENSEN

STORBYFERIE
I EGEN LEJLIGHED

Er du til storbyferie med høj puls og
masser af kultur, men drømmer du om
lidt hjemlig hygge frem for hotel. DLO
har lejligheder i København og Berlin.

Lalandia Billund byder på sjov og leg for hele familien – og ind imellem alle aktiviteterne kan man
slappe af i sin egen feriebolig.
Pressefoto: Lalandia.

LEGEFERIE I LALANDIA
Sjov og ballade for hele familien i aktivitets- og badeland.
DLO råder over 2 feriehuse i Lalandia Billund, som byder på en række aktiviteter for hele
familien.
Husene har begge en ugeneret terrasse væk fra vejen, og de ligger helt tæt på Lalandias
Centerområde med bowlingbaner, Winter World, idrætshal samt den nye forhindringsbane, Adventure Tower, som ligger uden for hovedindgangen sammen med Lalandia Billunds
sandskulpturpark.
Centerområdet er indrettet med flere familievenlige spisesteder og hyggelige caféer.
Under opholdet er der fri adgang til Lalandias badeland, Aquadome, og til legelandet,
Monky Tonky Land.
Lalandia Billund ligger desuden i gå-afstand til Legoland og Lego House og med kun en
kort køretur til fx. Givskud Zoo / Løveparken i Givskud og Kongernes Jelling.

DLO ejer 2 lejligheder på Islands Brygge i det centrale København i kort afstand til Bryggebroen, en
gang- og cykelbro som fører over vandet til Fisketorvet og Kalvebod Brygge.
De 2 lejligheder ligger centralt for hovedstadens
mange seværdigheder.
DLOs feriebolig i Berlin ligger i det mondæne
kvarter, Charlottenburg, blot 100 meter fra slottet
»Schloss Charlottenburg«, hvor der er fri adgang til
at spadsere i slotshaven og langs floden Spree.
Der er ca. 10 min. gang til U-bahn, som kører til de
store turistmagneter i Berlin som Alexander Platz,
Brandenburger Tor og Potsdamer Platz.

»BRYGGENS HAVE«, KØBENHAVN
3-værelses lejlighed på 117 kvm. med 2 altaner samt
2 soveværelser med eget bad. Her er plads til 6 personer, hvoraf 2 sover i stuen.
NB: Facaden renoveres i sommeren 2021, og der vil
i perioden være begrænset adgang til den ene altan
samt visse støjgener fra arbejdet.

»BRYGGEN GEMINI«, KØBENHAVN
2-værelses lejlighed på 70 kvm. med 30 kvm altan.
Her er plads til 4 personer, hvor 2 sover i stuen.

»B20« – LALANDIA

»B88« – LALANDIA

Feriehuset er et Design Plus 6-hus på 88
kvm. i ét plan og med 2 terrasser.
Huset er indrettet med 3 soveværelser,
køkken-alrum, stue samt badeværelse med
spa. Her er plads til 6 personer.

Feriehuset er et Classic Plus 8-hus på 122
kvm. i ét plan. Huset er indrettet med 2 værelsesfløje med hver 2 soveværelser samt
badeværelse, hvoraf det ene har spa og
sauna. Her er plads til 8 personer.

20 | BUTIKSLEDEREN | 23 - 2020

»CHARLOTTENBURG«, BERLIN
2-værelses lejlighed på 70 kvm. med plads til 4 personer, hvoraf 2 sover på sovesofa i stuen.

SIKKERT SOMMERHIT
BOOK FERIEBOLIG I DANMARK – ELLER BERLIN
Skal du også holde ferie i Danmark næste år? Så grib chancen og deltag i
lodtrækningen om en uges ferie i en af DLOs ferieboliger.
Sommerhusferie i Danmark blev det store og sikre hit i år. Godt nok på
en lidt kedelig corona-baggrund, men Danmark er stadig et dejligt sted
at holde sommerferie.
Nu har du som medlem af DLO mulighed for at deltage i lodtrækningen om en uges ferie i én af DLOs ferieboliger i Danmark – eller
Tyskland – i skoleferierne 2021/2022.
Frem til søndag 31. januar 2021 kan du skrive dig op til 3 ønsker om
en uges ferie. Er I flere, som ønsker at holde ferie i det samme hus i
den samme uge, trækker vi lod blandt alle interesserede.
Lodtrækningen finder sted mandag 1. februar 2021, hvor du får svar
på, om du er blandt de heldige, som kan leje en prisbillig DLO-feriebolig næste år
Lodtrækningen omfatter følgende ferieuger: 26 – 31 (sommerferie)
og uge 42 (efteråresferie) i 2021 samt ugerne 7 – 8 (vinterferie) i 2022.

SÅDAN BOOKER DU EN FERIEBOLIG
Tilmelding til lodtrækning om en feriebolig i skoleferierne 2021/2022

skal ske via DLOs boligportal, som du finder på www.d-l-o.dk under
fanen »Ferieboliger«.
Her finder du en nærmere præsentation af alle ferieboligerne samt
priser på hhv. leje, forbrug mm.
Du logger på portalen med dit medlemsnummer og postnummer –
begge står på bagsiden af Butikslederen.
Herefter vælger du den eller de ferieuger samt den eller de ferieboliger, du er interesseret i at leje. På boligportalen kan du også se, hvor
mange andre, som ønsker den samme feriebolig i samme uge som dig.
Du kan ændre eller slette dine ønsker i hele lodtrækningsperioden.

BOOK FERIEBOLIG FREM TIL SOMMEREN 2020
Ønsker du et ophold uden for skolernes ferie, kan du booke med det
samme. Boligportalen er åbent for booking af ferieboliger helt frem til
sommeren 2022
.
Kig indenfor på www.d-l-o.dk under fanen »Ferieboliger«.

NATURSKØN FERIE I DANMARK
Nyd det danske sommerland i et prisbillig sommerhus ejet af DLOs medlemmer.
DLO råder over 4 sommerhuse i Danmark, som udlejes til medlemmer til favorable priser. Sommerhusene bliver
løbende holdt vedlige og moderniseret. I 2020 er især Hønen og Hanen frisket op.
Alle sommerhusene ligger omgivet af skøn natur i det danske sommerland og med kort afstand til badestrande
og ferieoplevelser.

DRONNINGMØLLE

HENNE STRAND

Sommerhuset »Hanen« er
76 kvm. med overdækket
træterrasse – i alt 95 kvm.
Her er plads til 8 personer,
og huset har 3 værelser
samt 2 sovepladser i alkove.

Sommerhuset »Hønen« er
et bjælkehus på 61 kvm.
samt en terrasse. Her er
plads til 6 personer. Der er
flere golfbaner i området, fx.
ligger Henne Golfklub 4 km
fra huset.

TVERSTED

LANGELAND

Sommerhuset »Klitten« er
88 kvm. med terrasse hele
vejen rundt.
Der er havudsigt fra huset,
som har 6 sovepladser
samt hems med plads til 2
personer. Skagen ligger ca.
30 km væk.

Sommerhuset »Ristingehus« i Humble er på 120
kvm. + anneks og carport.
Her er plads til 8 personer
og 2 badeværelser i huset,
som ligger 700 meter
fra Ristinge Strand på Sydlangeland.
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