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Velkommen til sæson 2019 
Ishøj Kommunes Feriefond råder over  
følgende feriehuse:
 • Et feriehus i Tengslemark
 • To feriehuse i Lalandia, Rødby
 • Et feriehus på Marielyst
 • Et feriehus på Enø
 • En ferielejlighed i Malaga  
  indtil 31. marts 2019
 • En ferielejlighed i Berlin 
  indtil 5. maj 2019

Tengslemark Lyng
Dejligt lyst og venligt feriehus, som ligger på 
en skøn grund med kun 200 m til vandet. 
Huset er på 75 m², heraf 15 m² overdækket 
terrasse. Huset er indrettet med lyst og åbent 
spisekøkken i forbindelse med dejlig lys stue 
med brændeovn.
Huset indeholder et værelse med dobbelt-
seng og et værelse med dobbeltseng samt 
køjeseng. Der er sovesofa i stuen. Dejligt 
toilet med brus.

Brug hjemmesiden
Du kan på hjemmesiden 
finde vejledning i, hvordan 
du reserverer mm. Følg 
anvisningerne og kom godt i 
gang. Her vil du kunne finde 
vigtige informationer om 
ferieboligerne og beskeder 
fra Feriefonden. 
Du booker og betaler nemt 
på www.ishoj.bookhus.dk

www.ishoj.bookhus.dk

www.ishoj.bookhus.dk

Enø, ved Karresbækminde
Feriehuset har plads til 6 personer. Der 
er 2 soveværelser, lækkert køkken i åben 
forbindelse med stuen.

Huset ligger på en naturgrund, og der er 
gåafstand til stranden. Ligger tæt på 
restauranter, fiskeforretninger, bager med 
café og meget mere.  
Lejen er inklusiv slutrengøring og el- og  
vandforbrug.

BERLIN:
Feriefonden råder over en lejlighed i 
Berlin i lige uger. Lejligheden er 
beliggende i bydelen Prenzlauer 
Berg. Lejligheden er en 3-værelses 
lejlighed med 2 soveværelser og 
stue med sovesofa, i alt 6 personer.
Lejen er inklusiv slutrengøring og  
el- og vandforbrug. Der forefindes
håndklæder og sengelinned i  
lejligheden som betales på stedet. 
Lejemålet ophører den 5. maj 2019.Læs mere om 

lejligheden på 
hjemmesiden

Feriefaciliteterne udlejes  
hele året rundt. 

Feriefonden har for næste feriesæson  
valgt, at ændre på udlejningsperioderne  

således at man kan nyde en hel weekend i  
vores feriehuse (gælder for Tengslemark, Marielyst og Enø). 
Udlejning af vores feriehusene i Lalandia følger 

feriecenterets åbningstider.Som sædvanlig  
udlejes ferieboligerne i skolernes ferier for hele 
uger ad gangen. Vores lejlighed i Malaga kan 

lejes t.o.m marts og lejligheden i Berlin 
kan lejes indtil 5. maj 2019. 
Du er altid velkommen til at  

forhøre dig om ledige  
lejemål.
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Lalandia, Rødby
To dejlige feriehuse begge til otte personer. Husene 
er lyse og velindrettede. Begge er på 77 m² + lille 
overdækket terrasse. De indeholder stue med 
spiseplads og åbent køkken med opvaskemaskine.  
To soveværelser med dobbeltsenge samt et køje-
rum med to køjesenge. Derudover er der mulighed 
for to sovepladser på hems. Der er fri adgang til 
Danmarks største badeland og Monky Tonky Land.
Lejen er inklusiv slutrengøring og el- og vandfor-
brug.

Foto: Lalandia

Costa del Sol, Malaga
3-værelses lejlighed Benalmadena Costa med plads 
til op til 6 personer beliggende ca. 200 meter fra 
stranden. Lejligheden indeholder 2 soveværelser 
med 4 faste sengepladser, 1 badeværelse, køkken  
og stue med sovesofa og spiseplads til 6 personer. 
3 private pools (heraf en børne-pool), som er åben 
fra medio juni til medio september. Der er cafeer og 
restauranter lige ved lejligheden, 1 km til golfbane 
og kun 15 km fra Malaga Lufthavn. Lejen er inklusiv 
slutrengøring og el- og vandforbrug, samt hånd-
klæder og sengelinned.
Malaga udlejes kun i hele uger fra søndag - søndag.
Lejemålet ophører den 31. marts 2019.

Marielyst
Dejligt nyere feriehus med en rigtig god beliggenhed 
i Marielyst. Huset rummer 3 gode soveværelser og 
en dejlig lys stue i åben forbindelse med køkken.
I stuen findes en alkove med plads til yderligere 2 
personer. Dejligt badeværelse med spa og et pænt 
gæstetoilet. Haven er indhegnet, og der findes en 
mindre legeplads til børnene på grunden.
Lejen er inklusiv slutrengøring og el- og vandfor-
brug.


