Brug dit medlemskort fra Danske Seniorer

Medlemsrabat på leje af
sommerhus hos Sol og strand
Medlemmer af Danske Seniorer får 10 % rabat på leje af sommerhus i perioden:

1-13. december 2020 + 11. januar til 30. april 2021
NB: Rabatten kan IKKE bruges sammen med andre tilbud og rabatordninger.
Du SKAL bruge linket herunder
for at få rabatten.

http://www.sologstrand.dk/?bid=DSEN
Sol og Strand – Ferie med det gode hjerte!
Sol og Strand er et af Danmarks største
bureauer indenfor feriehusudlejning. Vi ønsker
at være den udlejer i Danmark, der skaber de
mest enestående oplevelser for vores
feriegæster. Sol og Strand har mange tusinde
attraktive sommerhuse i nogle af Danmarks
mest populære feriedestinationer.
Ferien er et værdifuldt afbræk fra hverdagen, her skal tempoet ned, stressen skal ud af
kroppen, I skal genfinde roen og freden, og I skal nyde nærvær og tid med hinanden. Hos Sol
og Strand Feriehusudlejning ved vi, at ferien er vigtig, og at rammerne skal være i orden. Vi
ønsker at hjælpe jer med at få den bedste ferie i Danmark.
I mere end 40 år har vi hjulpet vores
gæster med at finde det perfekte
sommerhus eller den perfekte
ferielejlighed til påskeferien,
sommerferien, den forlængede weekend
eller en af jeres andre vigtige ferier - og
vi vil naturligvis gerne hjælpe jer med at
finde det hus eller den lejlighed, der lige
netop passer til jer.
Når I vælger sommerhusudlejning hos os, har I
automatisk tegnet en gratis afbestillings- og
indboforsikring. Disse forsikringer kalder vi en
”tryghedspakke”. I kan således tage på ferie i
sommerhus med visheden om, at I er i ekstra gode
hænder og er sikret både før, under og efter jeres
ferie.
Vi glæder os til at byde Danske Seniorers
medlemmer velkommen i vores
dejlige feriehuse i hele landet.
Sol og Strand er 100% danskejet, og er ejet af en fond, Fonden Sol og Strand ved Margit og
Kjeld. Fonden har som formål at støtte velgørende organisationer og lokale formål 

