FERIEBOLIGER

AF: MALENE FOLKE SØRENSEN

STORBYFERIE I KØBENHAVN OG BERLIN
DLO investerede i sommeren 2017 i endnu en
ferielejlighed på Islands Brygge i København,
og medlemmer af foreningen har nu 3 muligheder
for at holde storbyferie i »egen bolig« i stedet
for at bo på hotel.
KØBENHAVN
Den nye ferielejlighed, »Bryggens Have«, ligger
ligesom DLOs anden ferielejlighed i København,
»Bryggen Gemini«, på Islands Brygge – ja faktisk
kan man fra den nye lejlighed skimte »Bryggen
Geminis« siloformede lejlighedskompleks, fra den
ene altan.
De 2 lejligheder har plads til hhv. 4 og 6
personer, og giver dermed mulighed for både
par-weekend, familietur eller en fællestur for
flere familier til hovedstaden.
Ferielejlighederne i København kan lejes for
min. 2 dage ad gangen og koster:
»Bryggen Gemini«, 4 pers.
• Søndag–Torsdag: 750 kr./døgn
• Torsdag–søndag: 900 kr./døgn

BERLIN
DLOs ferielejlighed i Berlin ligger i det mondæne
kvarter, Charlottenburg, blot små 100 meter fra
slottet »Schloss Charlottenburg«, der regnes for
det største slot i Berlin.
I december forvandles »Schloss Charlottenburg« og pladsen foran slottet til et traditionelt
tysk julemarked.
Kvarteret er hyggeligt hele året rundt med
mange butikker, restauranter, bagere, øl- og
vinstuer mv. og kun en kort afstand til U-Bahn.
Ferielejligheden i Berlin kan lejes for en hel
eller en halv uge og koster:
Hel uge søndag–søndag
• 4.100 kr. (uge 24–33)
• 3.100 kr. (uge 34–23)
Halv uge søndag–torsdag / torsdag–søndag
• 2.400 kr. (uge 24-33)
• 1.800 kr. (uge 34–23)
Forbrug af el afregnes særskilt og koster:
• Hel uge: 300 kr.
• Halv uge: 150 kr.

»Bryggens Have«, 6 pers.
• Søndag–torsdag: 1.200 kr./døgn
• Torsdag–søndag: 1.500 kr. /døgn

NYHED

FAMILIEFERIE I
LALANDIA
DLO råder over 2 feriehuse i
feriecentret Lalandia Billund.
Feriehusene kan uden for
højsæsonen lejes hver for sig
eller samtidig, hvis fx. flere
familier eller generationer holder
ferie sammen.
Feriecentret Lalandia Billund
byder på en række aktiviteter
for hele familien.
Inkluderet i lejen er fx. fri
adgang til Lalandias badeland,
Aquadome, og legelandet, Monky
Tonky Land, ligesom centerområdet byder på aktiviteter som
Winter World, bowling og op til
flere spisesteder for hele familien. Feriecentret ligger desuden
i gå-afstand fra Legoland.

»BRYGGENS HAVE«, KØBENHAVN.
3-værelses lejlighed på 117 kvm plus 2 altaner.
Lejligheden har plads til 6 personer og er
bl.a. indrettet med 2 soveværelser med hvert sit
badeværelse.
Lejligheden ligger centralt på Islands Brygge
og i gå- og cykelafstand fra indre by. Den ligger
desuden i kort afstand fra DLOs ferielejlighed
»Bryggen Gemini«·
»BRYGGEN GEMINI«, KØBENHAVN.
2-værelses lejlighed på 70 kvm. plus 30 kvm.
altan.
Lejligheden har plads til 4 personer, heraf
2 sovepladser på sovesofa, og ligger centralt i
København lige ved Bryggebroen, som leder over
til shoppingcentret Fisketorvet og indre by.
Lejligheden ligger i kort afstand fra DLOs
ferielejlighed »Bryggens Have«.
»CHARLOTTENBURG«, BERLIN.
2-værelses lejlighed på 70 kvm. med plads til
4 personer, heraf 2 sovepladser på sovesofa.
Lejligheden ligger i det rolige Charlottenburgkvarter i det vestlige Berlin.
Blandt seværdighederne i området findes:
»Schloss Charlottenburg«, Zoologisk Have, det
Olympiske Stadion fra 1936 samt Gedächtniskirchen på Kurfürstendam.
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»LALANDIA–B20«, BILLUND
Feriehuset er et moderne hus
på 88 kvm. i ét plan og med 2
terrasser – én overdækket og én
åben.

»LALANDIA–B88«, BILLUND
Feriehuset er et moderne hus
på 122 kvm. i ét plan. Her er
plads til 8 personer, og huset

LODTRÆKNING 2018
FERIEBOLIGER I DLO
DLO trækker lod om sine ferieboliger i skolernes ferieår 2018/2019.
Pressefoto: Lalandia

BILLUND
PRISER OG VILKÅR
Feriehusene i Lalandia kan lejes
i hele eller halve uger også i
højsæsonen.
»Lalandia B20«, 6 pers.
• Søndag–søndag: 6.000 kr
• Søndag–torsdag: 3.000 kr.
• Torsdag–søndag: 3.000 kr.
•
»Lalandia B88«, 8 pers.
• Søndag–søndag: 8.000 kr
• Søndag–torsdag: 4.000 kr.
• Torsdag–søndag: 4.000 kr.

Danmarks Leder Organisation
åbner nu for lodtræningen
om en uges ferie i en af DLOs
10 ferieboliger i højsæsonen
2018/2019. Tilmelding og
lodtrækning foregår online via
DLOs hjemmeside og gælder
ugerne 24-33 (sommerferie) og
42 (efterårsferie) i 2018 samt
ugerne 7-8 (vinterferie) i 2019.
Ferieboligerne er et
medlemsgode, som alle DLOmedlemmer – aktive og passive
– har adgang til. For at sikre, at

det kun er medlemmer, der lejer
ferieboligerne, sker tilmelding
via en boligportal som findes
på www.d-l-o.dk under fanen
»Ferieboliger«.
Adgang sker ved at logge
på med medlemsnummer og
postnummer, som begge står på
bagsiden af »Butikslederen«.
Herefter vælger man den
eller de ferieuger samt den eller
de ferieboliger, man er interesseret i at leje. Det er muligt
at ønske op til 3 ferieboliger i

Tilmelding til lodtrækning om en feriebolig skal ske online på

www.d-l-o.dk

NATURSKØNNE SOMMERHUSE

Slutrengøring kan tilkøbes ved
bestilling af et feriehus og
koster hhv. 570 kr. og 780 kr.
uanset opholdets længde.

DLOs medlemmer kan vælge imellem 5 sommerhuse, som alle
er placeret i naturskønne omgivelser nær sø, skov og strand.
Sommerhusene kan lejes på ugebasis og koster:
• 3.500 kr. (uge 24-34)
• 2.500 kr. (uge 35–23)

Her er plads til 6 personer, og
huset er indrettet med 3 soveværelser, køkken–alrum, stue
samt badeværelse med spa.

»HANEN«, DRONNINGMØLLE.
Sommerhus på 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.

»HØNEN«, HENNE.
Sommerhuset 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.

har 2 værelsesfløje med hver 2
soveværelser og badeværelse,
hvoraf ét har spa og sauna.

»KLITTEN«, TVERSTED.
Sommerhus på 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.

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

perioden og dermed øge sine
chancer for at vinde lodtrækningen om et ferieophold.
På boligportalen kan man se,
hvor mange andre, som ønsker
den samme feriebolig i samme
uge som en selv. Det er muligt
at slette og ændre sine ønsker i
hele lodtrækningsperioden.
Tilmeldingsfrist er 28. januar
2018. Lodtrækningen foregår i
bookingsystemet, der automatisk sender svarbreve ud til alle
senest torsdag 1. februar 2018.

Tilmelding
senest

SØNDAG
28. JANUAR
2018

»VILLA TULLE«, SVERIGE.
Traditionelt svensk sommerhus
på 138 kvm.
Med 8 sovepladser fordelt
på 2 etager er sommerhuset
velegnet til, at 2 familier holder
ferie sammen.
På førstesalen er der en altan
med udsigt over den nærliggende Sommen Sø.
»Villa Tulle« ligger ca. 70 km
øst for Jönköping, 360 km fra
Malmø og 250 km fra Göteborg.
Forlystelsesparken »Astrid
Lindgrens Verden« i Vimmerby
og museet »Filmbyn i Småland«
ligger godt 50 km fra sommerhuset og kan nås på ca. 1 time
i bil.
Her bliver Astrid Lindgrens
børnefortællinger vakt til live
med filmklip, totalteater og
forlystelser for store og små.
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