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AF MALENE FOLKE SØRENSEN

HUSKER DU

SOMMEREN 2018?
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.

BADEFERIE I LALANDIA

LALANDIA

Feriehuset »B20« i Lalandia 
Billund er et moderne hus 
på 88 kvm. i ét plan og med 
2 terrasser. Her er plads til 
6 personer, og huset er ind-
rettet med 3 soveværelser, 
køkken–alrum, stue samt 
badeværelse med spa.

LALANDIA

Feriehuset »B88« i Lalandia 
Billund er et moderne hus 
på 122 kvm. i ét plan. Her 
er plads til 8 personer, og 
huset har 2 værelsesfløje 
med hver 2 soveværelser og 
badeværelse, hvoraf ét har 
spa og sauna.

BRYGGEN, KØBENHAVN
»Bryggen Gemini« er en 
2-værelses lejlighed på 70 
kvm. med 30 kvm. altan.
Lejligheden har plads til 4 
personer, heraf 2 soveplad-
ser på sovesofa.
Lejligheden ligger centralt i 
København.

BERLIN
2-værelses lejlighed på 70 
kvm. med plads til 4 perso-
ner, heraf 2 sovepladser på 
sovesofa. Lejligheden ligger 
i det rolige Charlotten-
burg-kvarter i det vestlige 
Berlin og i gå-afstand fra 
Charlottenburg Slot.

BRYGGEN, KØBENHAVN
»Bryggen Have« er en 
3-værelses lejlighed på 117 
kvm med 2 altaner. Lejlighe-
den har plads til 6 personer 
og er bl.a. indrettet med 2 
soveværelser med hvert sit 
badeværelse. Lejligheden 
ligger centralt i København.

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 bowling-
baner, Winter World og flere spisesteder for hele familien. 

Under opholdet er der fri adgang til Lalandias badeland, 
Aquadome, og til legelandet, Monky Tonky Land. Legoland 
ligger desuden i gå-afstand fra Lalandia Billund.

Feriehusene kan lejes i hele og halve uger i højsæsonen.

FERIE I STORBYEN

Intet slår den danske sommer og ferie under hjemlige himmelstrøg. Især 
ikke hvis den bliver lige så solrig, lun og lang som sommeren 2018.

Som medlem af DLO har du mulighed for at leje en prisbillig feriebolig, 
og tilmeldingen til skoleferierne 2019/2020 er nu åben.

Frem til 3. februar 2019 har du mulighed for at skrive dig op til 3 ønsker 
om en uges ferie. Er der flere samtidige ønsker, trækker vi lod blandt alle 
interesserede. Senest 5. februar 2019 får du svar på, om du er blandt de 
heldige, der kan holde ferie i en DLO-feriebolig næste år.

Der trækkes lod om ugerne 27–32 (sommerferie) og uge 42 (efterårsfe-
rie) i 2019 samt ugerne 7-8 (vinterferie) i 2020.

Tilmelding og lodtrækning 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 pri-

ser på hhv. leje, forbrug mm. 
Du logger på portalen med dit medlemsnummer og postnummer – beg-

ge 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.

Ønsker du et ophold uden for skolernes ferie, kan du booke med det 
samme. Kig indenfor på www.d-l-o.dk under fanen »Ferieboliger«.  

Er du til storbyferie med høj puls og masser af kul-
tur, men drømmer du om lidt hjemlig hygge frem 
for hotel? Så har du mulighed for at booke en af 
DLOs lejligheder centralt i København eller Berlin.
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NATURSKØNNE SOMMERHUSE I DANMARK

DRONNINGMØLLE

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.

TVERSTED

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.

HENNE STRAND

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.

LANGELAND

Sommerhuset »Ristinge-
hus« 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 Syd-
langeland.

DLO råder over 4 sommerhuse i Danmark, som udlejes til medlemmer 
til favorable priser. Sommerhusene bliver løbende holdt vedlige og mo-
derniseret.

Det seneste år er der bl.a. lagt nyt gulvtæppe i »Hanen« i Dronningmøl-
le, mens »Hønen« i Henne Strand har fået lidt af en »make over« med nye 
møbler og frisk maling indvendigt. Sommerhusene ligger alle naturskønt 
og med kort afstand til en badestrand.

Husk at booke 

DLO feriebolig!!

senest 3. februar

på www.d-l-o.dk
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