TERVETULOA!
NÄIN VIETÄT ONNISTUNEEN LOMAN
Saapuminen Tahkovaaraan ja avainohje
Tahkovaara on käytössäsi varauksen alkamispäivänä alkaen klo 16 ja varaus päättyy lähtöpäivänä klo 12, ellei toisin ole sovittu.
Avainkoodi tulee sinulle tekstiviestinä ilmoittamaasi matkapuhelinnumeroon varauksen alkamispäivänä. Avaimen löydät
avainboksista ulko-oven vasemmalta puolelta. Paljun avainboksi on varastohuoneessa. Mikäli koodia ei ole tullut, voit pyytää sitä
myös sähköpostilla: tahkovaara@intelcon.fi, tai puhelimitse: 0400-719800/0400-719801.
Loman jälkeen avain laitetaan takaisin avainboksiin. Avainboksi toimii mekaanisesti, eikä koodi nollaannu itsestään. Boksi suljetaan
samalla koodilla, jonka jälkeen numerot pyöritetään asentoon 0000. Mikäli kadotat avaimen lomasi aikana, voit tilata oven avauksen
vartiointiliikkeeltä numerosta: 040-1471743. Oven avaus maksetaan käteisellä suoraan vartijalle!

Ajo-ohje
Navigaattori ei yleensä löydä mökin osoitetta katunimimuutosten takia, joten tässä ohjeet:
Esim. Tietä no E 75 Hki-Lahti-Jyväskylä-Mikkeli- Kuopio:
Kuopiosta (tie no: 5) aja n. 20 km Iisalmen suuntaan Siilinjärvelle, josta käännytään oikealle (tie no:75) ja ajetaan 28,5 km Nurmeksen
suuntaan. Käänny vasemmalle Nilsiään Juankoskentielle (569) ja aja 3,1 km. Käänny vasemmalle Varpaisjärvelle (tie no 577 ja
opasteet: Tahkovuoren Loma-alueet) ja jatka n. 7,1 km. Käänny oikealle Sääskiniementielle, ajetaan noin 1,7 km. Käännytään oikealle
Petäjälammentielle, jota ajetaan 1 km. Käännytään oikealle, viitta PIHLAJAKUJA ja ajetaan 250 m. Tien oikealla puolella oleva
hirsimökki no. 13 on varattu teille. Autotolppia on käytettävissä 2 kpl.

Mitä hintaan sisältyy?
Mökissä on normaali kalustus sekä täydellinen astiasto ruokailua ja ruoanlaittoa varten. Kuistilla on lisäksi kaasugrilli. Hintaan
sisältyvät normaalit energiakulut, polttopuut, patjat, peitot ja tyynyt, pyykin- ja astianpesuaineet sekä kattava maustevalikoima. Myös
shampoo, hoitoaine ja saippuat kuuluvat varustukseen. Wc- ja talouspaperit eivät sisälly vuokrahintaan.

Mitä mukaan?
Mökissä on tyynyt, peitot ja patjat. Otathan mukaasi tyynyliinat, lakanat ja pyyhkeet. Laadukkaan hotellitasoisen liinavaatesetin
(aluslakana, pussilakana, tyynyliina, kylpypyyhe ja käsipyyhe) voit myös vuokrata hintaan 20 €/hlö.

Loppusiivous
Loppusiivous ei sisälly hintaan. Suosittelemme loppusiivouspalvelun tilaamista, jotta voit lomailla rauhassa loppuun saakka.
Loppusiivouksen hinta on 140 €. Jos olet tilannut loppusiivouksen, riittää, että jätät mökin normaaliin asumisen jälkeiseen siistiin
kuntoon. Siivousohjeet löytyvät mökkikansiosta.
Asiakas on velvollinen maksamaan lomakohteen normaalista poikkeavasta (esim. mattojen, vuodevaatteiden kalusteiden yms.
pesu) siivoamisesta aiheutuvat kulut.
Huolehdithan että mökki jää seuraaville kävijöille yhtä siistiin kuntoon, kuin se oli teille

Omistaja auttaa aina
Mökin omistaja auttaa sinua, mikäli sinulla tulee kysyttävää mökkiin liittyen. Otathan meihin rohkeasti yhteyttä myös silloin, jos
mökillä on vikoja tai puutteita. Loman ei kannata antaa mennä pilalle sellaisen vian vuoksi, joka olisi helposti korjattavissa.
Ilmoitathan myös, mikäli huomaat rikkoneesi jotakin ja sovit korvauksista jo paikan päällä.
Tässä vielä omistajien yhteystiedot: tahkovaara@intelcon.fi
Arto Kallio-Kokko, p. 0400-719800
Airi Hangasvaara, p. 0400-719801
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