
Bed and Breakfast Skovhuset. Hald Strand. 

Selvstændig ferielejlighed i sommerhus 

Lejligheden er en hyggelig, separat ferielejlighed i 
ejernes hus som de bebor hele året. Den er vel-
egnet for 2 voksne og 1 barn. 

Lejligheden opvarmes fra husets centralvarme-
system. Den har egen ind- og udgang til en 
selvstændig del af haven med ugenert terrasse, grill 
og solkrog.  

Brugsen i Torup og Dyssekilde Station er ca. 1,5 km 
væk.    

Vi henter og bringer gerne gæster fra/til Dyssekilde 
Station.  

Området 

Skovhuset ligger i sommerhusområdet Hald Strand, 
kun 800 m fra den herlige Kattegatstrand.  

Hald Strand er et roligt, ældre sommerhusområde 
vest for Liseleje, mellem landevejen fra Melby til 
Hundested og Kattegat. Det har store grunde, små, 
private veje og ingen gennemkørende trafik. Der er 
fri adgang til stranden ad flere trapper. Lige vest for 
Hald Strand ligger Nødebo Huse, hvor der er en 
mindre parkeringsplads med direkte adgang til 
standen. 

De nærmeste større byer er Frederiksværk og 
Hundested, begge 7 km væk. Hundested har et 
herligt havnemiljø med gode spisesteder og dejlig 
badestrand. 

Indretning     

Lejligheden har soveværelse med 2 boksmadrasser, 
badeværelse med WC og brusebad samt stue/ 
køkken. Barneseng kan bestilles som ekstra ydelse. 

Køkkenet i den ene ende af stuen er fuldt moderne 
indrettet med bl. a. keramik-kogeplade, mini-
bageovn, køleskab med frostboks, kaffemaskine og 
el-kedel, 

Stuen er møbleret og har tv, bredbånd, internet. Der 
er strygejern og støvsuger i lejligheden. 

 

Rygning og husdyr 

Rygning er ikke tilladt. Husdyr kan ikke medbringes. 

Ledige perioder mv. 

Se kalender over ledige perioder, oplysninger om 
området m.m. på vor side hos Bed and Breakfast 
Danmark www.bedandbreakfastdanmark.dk/1865/   

Priser og betaling 

Ophold for 2 personer 

Første nat: kr. 450. Følgende nætter: kr. 400.  

Til fri disposition 

El, varme, te, kaffe, 2 cykler og parkeringsplads. 

Morgenmad pr. person kr. 45. 

Te, kaffe, mælk, frisk frugt, brød, smør, ost og 
hjemmelavet marmelade. Varerne leveres om 
aftenen, og gæsterne laver selv morgenmaden.  

Ønskes ekstra såsom: æg, bacon eller pålæg, kan 
dette bestilles mod en lille merpris. 

Betaling 

Forud ved bankoverførsel, mobile pay eller kontant 
ved ankomst.  

Ankomst- og afrejsetidspunkt 

Ankomst fra kl. 14:00 og afrejse før kl. 11:00. 

Adresse og kontakt 

Marianne Windfeld-Lund 
Skovhuset 
Orehøjvej 4 
Hald Strand 

3390 Hundested 

Telefon:  2327 3379 

Email: mwl@skovhuset-bb.dk 

Website med billedgalleri: www.skovhuset-bb.dk 

 


