
Husets indretning 

Lille Hotel Venø” er en rødstensvilla på 112 m2 i 

to etager og med en lille kælder samt carport. 
 
Huset indeholder: 

 3 store værelser med dobbelt– eller enkelt-

senge (i alt 6 sovepladser) og skabsplads. 

 Sydvest vendt stue med lædersofaarrange-

ment, spisebord med 8 stole, cd/radio, ka-

beltv, trådløst internet, dvd-afspiller, brænde-
ovn m.m. 

 Velassorteret køkken med køleskab/fryser, 

komfur, ovn, emhætte og opvaskemaskine. 

 Bryggers med vaskemaskine og tørretumbler. 

 Badeværelse/toilet. 

 

Huset er er totalrenoveret inden for de sidste 10 

år, og der foretages løbende forbedringer under 
hensyntagen til, at huset er bevaringsværdigt. 
“Lille Hotel Venø” opvarmes med oliefyr. 

Husets historie 

Vi kalder vores hus for “Lille Hotel Venø”, men 

tidligere var det kendt under navnet 
“røgterboligen”. Huset blev bygget i 1928 i til-
knytning til gården Sønderskov og har igennem 
tiden været brugt som medarbejderbolig, som 
sommerbolig for familie og venner samt som 
almindeligt udlejningshus. 

 

Beliggenhed 

“Lille Hotel Venø” er smukt beliggende med vest-
vendt udsigt ud over Venø Bugt. Huset ligger 
omgivet af træer, stor terrasse og en lille græs-

plæne, mindre end 100 meter fra stranden. 
I finder “Lille Hotel Venø” ved fra færgen at følge 
landevejen ca. 1,7 km. I et lille sving går der en 

grusvej ligeud, og der står nr. 9 - 11 på et lille 
skilt. I drejer ind ad grusvejen og “Lille Hotel 
Venø” ligger på venstre side. 

Udlejning og praktiske oplysninger 

Du kan leje hele huset for 1 dag, 1 uge, 1 week-

end eller forlænget weekend osv. Du kan også 
blot leje et værelse for et eller flere døgn. 
 
Ved leje af et værelse er der adgang til: 

 Bad/toilet 

 Stue 

 Køkken med alle faciliteter 

 Bryggers, ligeledes med alle faciliteter 

 Terrasse med havemøbler og grill 

 
Ved leje er alle priser inkl. varme, strøm, fri in-
ternet og brænde til brændeovn 
 
Ved ankomst er sengene redt, og der ligger rene 

håndklæder til jer. 

 
I fyringssæsonen er huset opvarmet ved an-
komst. 
 
Bemærk, at der ikke må ryges i “Lille Hotel lige-
som dyr heller ikke er tilladt i huset. 
Dette skal respekteres. 

 

 

 

 



Telefon: 97 86 80 08 

Mobil: 23 61 76 57 

E-mail: soenderskov@venoe.dk 

www.venoe.dk/overnatning/ 

lille-hotel-venoe 

Bente Bjerre  

og Hans Peter Jensen 

Sønderskovvej 9, Venø 

7600 Struer 

Kontakt 

Velkommen til  

Priser i DKK (pr. 1. marts 2015) 

*Husets indretning og prisen er fastsat ud fra 6 personer. Ved ekstra 

gæster opstilles op til to ekstra gæstesenge. Pris - se ovenstående ske-
ma. Børn under 12 år i ekstra seng - halv pris. 

 

Bestilling er bindende, og der gives ingen refusion ved tidligere afrejse 

eller afbestilling senere end betalingstidspunktet. Opstilling af fx telte, 
autocampers eller lign. på grunden er ikke tilladt. 

 

Ankomst/afgang 
Ankomst kan tidligst ske fra kl. 14. 
Afrejse skal ske senest kl. 11 på udrejsedagen. 
 

Rengøring 
Huset skal efterlades rengjort og i samme stand 
som ved ankomst. 

 
Specielle aftaler 
Forhør dig om eventuel mulighed for slutrengø-
ring mod merbetaling.  

Der kan indgås specielle aftaler for udlejning.  
Der er mulighed for at låne weekendseng, inkl. 
dyne og pude. 

 

Fred og ro 

Skal I til fest på Venø Kro eller til bryllup i Venø 
Kirke og derfor har brug for en enkelt overnat-
ning? Eller har I lyst til at holde en forlænget 
weekend med nære venner? Måske har I blot 
behov for fred og ro i en uge eller to? Hvis ja,  
så er “Lille Hotel Venø” det helt rigtige sted. 

 

Bliv fri for at pakke dyner, sengetøj og håndklæ-
der i tasken. Kom i stedet til et opvarmet hus 
eller værelse, hvor sengen er redt og der er rene 
håndklæder i skabet. Tænk ikke på toiletpapir og 
køkkenruller, men kun på, hvad I skal have med 
af tøj samt hvad I skal tilberede af dejlig mad i 

husets velassorterede køkken. Opvasken klarer 
opvaskemaskinen. 

 
Skulle I glemme at få ekstra tøj med, så skidt. 
Der er nemlig både vaskemaskine og tørretumb-
ler til fri afbenyttelse. Vaskepulveret står i ska-
bet. Så vil I forkæle jer selv og ikke skulle forbe-

rede for meget, før I tager af sted, så er “Lille 

Leje af: Pr. døgn 
Tors/søn eller 

søn/tors 
1 uge 

1 dobbelt-

værelse 
500   

Hele huset = 3 

dobbeltværelser 
1.300 2.600 4.900 

1 opredt  

gæsteseng * 
200 500  

Sønderskovvej 11 
Venø 

7600 Struer 
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