
Hos Saltum Strand Resort kan du få opfyldt alle dine feriedrømme: Et nybygget lavenergi-
sommerhus fuldt udstyret med møbler og interiør af høj kvalitet og dansk design, uden 
vedligeholdelsesforpligtelser og med fri adgang til børne- og sportsaktiviteter. 

Husene opføres af ”intelligente” og bæredygtige materialer på ugenerte grunde, smukt adskilt 
af vesterhavsklitter og marehalm. Beklædningen er cedertræ som patinerer smukt med tiden. 
Resortet ligger Saltum Strandvej 141, ca. 1 km fra Saltum strand, 3 km fra Saltum by og 4 km 
fra Fårup Sommerland. 

Priser fra kr. 1.495.000 incl. moms, tilslutningsafgifter, inventar og grund.

Sommerhuse i nye rammer
60-80 m2 højkvalitetshuse ved Vesterhavet sælges nu

Første sted i Danmark
Køb dit helt eget sommerhus hos Saltum Strand Resort og kombiner sommerhusets fortræff e-
ligheder i forhold til komfort og fl eksibilitet, med de attraktive rammer og oplevelsestilbud som 
campingpladsen giver.

Vedligeholdelsesfrihed
Ejeren af sommerhuset har ingen forpligtelser i forhold til vedligeholdelse, hverken på husets 
udvendige overfl ader eller i området. I kan således benytte Jeres sommerhus uden tyngende 
forpligtelser som facademaling, græsslåning, ukrudtsbekæmpelse, vedligeholdelse af veje eller 
anden besværlig udendørs vedligeholdelse.

Faciliteter
Når I ejer et sommerhus hos Saltum Strand Resort er I omkranset af en pallette af oplevelser og 
muligheder for aktiviteter.  Nordjyllands største attraktion, Fårup Sommerland ligger i baghaven, 
stranden, skoven, Sti100 og stisystemet, Gateway Blokhus og Blokhus by er nogle af attraktionerne 
i umiddelbar nærhed. Herudover er der legepladser, tennisbane, hoppepude, swimmingpool og 
arrangerede sportsaktiviteter at udfordre sig med.

Finansiering
Det er fra 2018 muligt at fi nansiere helt op til 75 % af et sommerhuskøb med realkredit og resten 
via frie midler eller via et banklån. Herudover vil der være omkostninger til drift af sommerhuset. 
Der skal bruges strøm og vand, der er udgifter til husejerforening, skatter og vedligeholdelse.

Kom til 
Åbent showroom
14/10 og 21/10 
kl. 14.00-16.00

hos Byggefi rmaet Keld & Johs. 
Industrivej 10, Pandrup

Se tegninger, materialer, 
møbler og priser

Saltum Strandvej 141  ·  DK-9493 Saltum
+45 98 88 11 59  ·  info@saltumstrand.dk

Når du ejer et hus på Saltum Strand Resort varetager vi:

• Reception på stedet

• Værtspar du kender

• Vedligeholdelsesfrihed

• Udlejning og markedsføring

• Adgang til fælles faciliteter

• Natur i overfl od og tæt på stranden

Samarbejdspartnere: 
Byggefi rmaet Keld & Johs A/S
Nykredit 
Fårup Sommerland
Feriepartner Blokhus
Kyst- og Naturturisme
Jammerbugt Kommune
Erling Christensen Møbler


