Kiviranna puhkemaja kodukord
Palume Teil meie puhkemaja kasutamisel tähele panna järgmist:
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Enne saabumist palume Teid, et teavitaksite oma ligikaudse saabumisaja. Üldjuhul ootame
Teid puhkemajja alates kella 16.00-st ning lahkumisaeg on hiljemalt kell 12.00. See annab
meile võimaluse uute külaliste jaoks puhkemaja korda seada.
Öörahu kella 23.00-st kuni 8.00ni (v.a kogu kompleksi rendi korral)
Puhkemajja saabudes anname Teile üle puhkemaja võtmed, mida palume hoolikalt hoida ja
mitte ära kaotada. Kaotatud võtmete eest koostatakse Teile lisaarve 100 EUR (luku vahetus).
Puhkemaja kasutamise hind sisaldab voodipesu, saunarätikuid ja lõppkoristust. Kui on soov
vahepelseks koristuseks ja voodipesu vahetuseks, siis hinnad ühele pesukomplektile on 15
EUR ja koristusele 45 EUR.
Puhkemajas viibivate külaliste arv ei tohi ületada broneerimisel kokkulepitud inimeste arvu.
Kui kasutate rohkem voodipesusid kui ühele inimesele ette on nähtud, siis lisandub voodipesu
komplekti tasu 15 EUR (nt kui 4 in on broneerinud maja, aga kasutatud on ka vabade voodite
pesusid).
Autod palume Teil parkida parklasse. Kui on soov krundile paigutada treilereid või
elamuhaagised ning püstitada telke, siis andke teada ja lepime kokku.
Suitsetamine on võimalik õuealal, kus on tuhatoosid, palume ka mujal liikudes suitsukonisid
maha mitte visata.
Prügi jaoks on puhkemaja kõrval vastavad konteinerid.
Lemmikloomad on Kivirannale alati oodatud, meie territoorium on piisavalt suur loomadele
liikumiseks. Palume Teil loomade järel puhtust hoida ning puhkemaja siseruumides
järelvalveta mitte jätta. Territoorium ei ole tarastatud.
Lõket saate teha rannaäärsetes lõkkekohtades, vajalikud lõkkepuud leiate lähedal asuvatest
puuriitadest. Palume Teil lõket järelvalveta mitte jätta!
Palume Teil säästlikult suhtuda elektrienergia tarbimisse, st ruumist lahkudes kustuge tuled ja
lülitage välja elektroonilised muusikaseadmed, samuti kontrollige kas saunakeris on välja
lülitatud. Ärge jätke territooriumilt lahkudes puhkemaja uksi ja aknaid sulgemata.
Lahkumisel palume Teil pesta kasutatud toidunõud ning asetada need tagasi kappidesse, viia
prügi väljas asetsevatesse konteineritesse ning korrastada kasutatud ruumid ja maja ümbrus
kasutamisele eelnenud seisukorras. Korrastamata ruumide ja pesemata nõude eest esitatatakse
Teile lisaarve 60 EUR.
Kui on juhtunud, et puhkemajas on purunenud mõni sealne inventar, siis palume sellest meile
teada anda. Nii saame kokku leppida vara kompenseerimise!

Meeldivaid puhkuseelamusi ja tere tulemast Võrtsjärve äärde!
Kiviranna puhkemaja pererahvas
Jaanika ja Allan Kaljuvee
Tel.: +372 5298561

