Tervetuloa Rantasaunalle!
Rantasaunalla on käytössäsi takka- ja takkapuut.
Takkapuita löydät lisää ulkopuolella olevasta puuvarastosta.
Takkaa käyttäessäsi huomioi pellin aukaisu- ja sulkeminen.
Mikäli grillaat käytä vain grillikatosta. Saunalla ei saa käyttää grilliä!
Sähkösauna joka laitetaan päälle takan vieressä olevalta seinältä kytkimellä.
Huomioithan ettet laita saunaa ajastimelle. Helpointa on vääntää ajastinta vain 1-2h oikealle.
Aitokiuas KÄYTTÖ vain tilauksesta! Huomioithan että puukiuasta ei saa käyttää kuin
tilauksesta. Saunan lämmittämiseen täytyy varata aikaa 6-8 tuntia ja se vaatii ohjeistusta.
Sohva leviää vetämällä, sohva on 2:lle henkilölle. Sängyn päällä on sohvaan sopiva petauspatja
jolla on mukavampi nukkua.
Käytäthän vain henkilömäärällisesti puhtaita liinavaatteita- ja pyyhkeitä.
Keittonurkkauksessa on käytössäsi mikro, kahvinkeitin ja vedenkeitin.
Käytössäsi on myös jääkaappi. Ethän jätä jääkaappiin ruokatarvikkeita lähtiessäsi.
Kaapista löytyy myös kertakäyttövälineitä ruokailuun.
Halutessasi voit tilata receptionista (206 suoranumero) aamiaiskorin (1vrk aikaisemmin).
Rantasaunalla on sisätiloissa myös radio- ja cd soitin sekä tv- ja digiboxi.
Huomatessasi jonkun epäkohdan olethan heti yhteydessä reception 206.
Saunalta ei pysty soittamaan kuin vastaanottoon sekä hätänumeroon.
Toivomme että lähtiessäsi jätät käyttämäsi pyyhkeet- ja liinavaatteet pesuhuoneen lattialle
siivousta varten. Myös roskat ja käyttämäsi kertakäyttövälineet on laitettava roskakoriin.
Ulkopalju ja sen käyttö
Paljun käyttö +50€ varaukseen lisämaksua.
Ulkopuolella on vesiletku jolla paljun pystyy täyttämään (mikäli ei ole täytettynä.)
Huomioithan että paljun reunassa terassissa on puukotelointi, jonka alla on hana joka täytyy
olla suljettuna, jotta vesi pysyy paljussa.
Vesi on oltava ensin paljussa ennen kuin voit sytyttää pesän. Pesä syttyy parhaiten kun, pesän
alapuolella oleva tuhkaluukku on auki ja pesä saa kiertoilmaa.

Palju on aina muistettava tyhjätä hanasta (terassin alla, vasemmassa reunassa ns. kotelo
nostetaan ylös), sekä pesästä oikealtapuolelta ns. venetappi.
Mikäli pesä on liian täynnä tuhkaa, voi tuhkat tyhjätä saunan takana olevaan metallitynnyriin.
Yleensä nämä tehdään huollon toimesta, sesonki aikana tuhkia ei aina keretä poistamaan
aikataulullisista syistä.
Palju ja piha on jätettävä siistiin kuntoon käytön jälkeen.
Ylimääräisestä siivouksesta perimme 50-100€ lisämaksun.
Maksu perustuu tuntityöhön sekä pesuaineiden ja hajunpoiston kuluihin.
Sisätiloissa on tupakointi ehdottomasti kielletty, mikäli sisätiloissa on tupakoitu laskutetaan siitä
200€ suuruinen lisämaksu.
Lemmikit mukaan
Mikäli otat mukaasi lemmikin, perimme 35€ suuruisen eläinsiivousmaksun.
Ilmoitathan lemmikistä ajoissa, ilmoittamattomasta lemmikistä perimme 70€ sakkomaksun.
Saunan vieressä on roskapönttö seinällä roskia varten.
Tupakoitsijoille on tuhkakuppi terassilla.
Saunan vieressä on puuvaja, joka on lukittuna ja se pitää myös lukita lähtiessäsi.
Sinulla on grillipaikan vapaa käyttö rannassa.
Voit myös käyttää kaikkia vihreitä veneitä vapaasti lomaillessasi meillä.
Veneet löydät alueelta 7.
Puuvaja
Rantasaunan puuvaja on aivan rantasaunan vieressä, huolehdithan että vaja on lukittuna.
Puuvajan puut ovat vain saunan käyttäjän käytössä, ei lomalaisilla.
Mikäli puuvaja on jätetty auki, laskutetaan siitä 50€ suuruinen sakkomaksu.

Toivotamme sinulle leppoista
lomamieltä Pyhäniemessä!

