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AF MALENE FOLKE SØRENSEN

Ferie i Danmark er et sikkert sommerhit, og DLO har ferieboliger over hele landet. 
Lodtrækningen om en uges ferie i sommeren 2022 er nu åben.

Ferie i Danmark er blevet et stort hit, og de seneste år har der været rift 
om DLOs sommerhuse og ferieboliger.

Som medlem af DLO har du mulighed for at leje en prisbillig ferie-
bolig flere steder i Danmark eller i Berlin i Tyskland. For at give alle en 
fair chance for at komme til, trækkes der lod om de attraktive uger i 
skolernes ferier blandt alle interesserede.

Netop nu har du mulighed for at lægge billet ind og deltage i lod-
trækningen om en uges ferie i skoleferierne næste år.

HVILKE UGER ER OMFATTET AF LODTRÆKNING
Lodtrækningen omfatter følgende ferieuger: 26 – 32 (sommerferie) og 
uge 42 (efteråresferie) i 2022 samt ugerne 7 – 8 (vinterferie) i 2023.

Frem til søndag 30. januar 2022 kan du skrive dig op til 3 ønsker 
om en uges ferie i 2022/2023. 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 2022, hvor du får svar 
på, om du er blandt de heldige, som kan leje en prisbillig DLO-feriebo-
lig næste år

LODTRÆKNING 2022
DLOS FERIEBOLIGER

SÅDAN BOOKER DU EN FERIEBOLIG
Tilmelding til lodtrækning om en feriebolig i skoleferierne 2022/2023 
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 og på »MIN side« på d-l-o.dk..

Herefter vælger du den eller de ferieuger samt den eller de feriebo-
liger, 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 2023
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 2023.

Kig indenfor på www.d-l-o.dk under fanen »Ferieboliger«.  

BADELAND ELLER STORBYFERIE
Er I til badeland med masser af aktiviteter for familien eller storbyferie 
med mere kultur og shopping? I DLOs ferielejligheder kan du lade op til 
morgendagens program i hjemlige omgivelser.

»BRYGGENS HAVE«

3-værelses lejlighed på 
117 kvm. med 2 altaner 
samt 2 soveværelser med 
eget bad. Her er plads til 6 
personer, hvoraf 2 sover på 
sovesofa i stuen.

»BRYGGEN GEMINI«

2-værelses lejlighed på 70 
kvm. med 30 kvm altan i 
ikonisk silobyggeri. Her er 
plads til 4 personer, hvoraf 
2 sover på sovesofa i stuen.

»B20« – LALANDIA

Feriehuset er på 88 kvm. i 
ét plan og med 2 terrasser.
  Huset er indrettet med 3 
soveværelser, køkken-al-
rum, stue samt badeværel-
se med spa. Her er plads til 
6 personer. 

»B88« – LALANDIA

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

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

LALANDIA BILLUND

KØBENHAVN

BERLIN
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NYHEDER I SKAGEN

DLO overtog i august 2021 endnu en ferielej-
lighed nær Skagen Habour Hotel og udlejer 
nu hele 2 ferielejligheder i kort afstand til så-
vel gågade og de ikoniske fiskehuse på hav-
nen i Skagen.

Ferieboligerne er begge indrettet med stue 
i åben forbindelse med et køkken-alrum,

3 soveværelser samt 2 badeværelser.
Lejlighed 517 ligger på 1. sal og har egen 

altan.
Lejlighed 520 ligger i stuen og har adgang 

til en lille terasse.
Parkering er muligt i komplekset.   

Der er hele 2 mulighederne for en prisbillig ferie i Skagen.

NATURSKØN FERIE I SOMMERHUS

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.

HENNE STRAND

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

DLO råder over 4 sommerhuse i Danmark, som udlejes til medlemmer til 
favorable priser.

Sommerhusene ligger alle omgivet af skøn natur i det danske sommer-
land med kort afstand til badestrande og ferieoplevelser.

Alle steder er der mulighed for gode vandreture, afslapning på terassen 
eller leg på græsset.

Husene bliver løbende holdt vedlige og moderniseret og har plads til 
6-8 overnattende gæster.   

Nyd det danske sommerland i et prisbilligt sommerhus ejet af DLOs medlemmer.

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.

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 
Sydlangeland.

SOMMERHUSE 
NU MED

LADESTANDER
TIL EL-BILEN

SIDSTE FRIST SØNDAG 30. JANUAR 2022


