NALLIKARIN TILAUSSAUNA MERIHOLSTI
ILLANVIETTOIHIN JA KOKOUKSEEN
Meriholsti tilaussauna/kokoustila on Nallikari Lomakylän alueella
Holstinsalmen rannalla. Meriholstissa on kaksi saunaa pesutiloineen,
Majakka ja Ulappa. Meriholstissa löytyy myös terassi, jossa voi vilvoitella
löylyjen välissä.
Meriholstin oleskelutilassa on käytössä on jääkaappi, kahvinkeitin,
teekeitin ja mikro sekä tiskipöytä, astiat ja liesi. Majakan puolella on
myös tunnelmallinen takka. WC-tiloista löytyy myös hiustenkuivaaja.
Suositushenkilömäärä tiloihin on 20 henkilöä. Tilaisuudet Meriholstissa
päättyvät viimeistään klo 24. Tiloihin voi tuoda omat alkoholijuomat.
Kauttamme voitte tilata tilaisuuteenne makoisan ruokailun.
Kokousvarustus: fläppitaulu, tv, videotykki sekä valkokangas. Alueella
toimii WLAN langaton nettiyhteys.

MERIHOLSTIN TILAVUOKRAT
Päiväkäyttö 08.00-16.00 (ei saunaa)

290 €

Päiväkäyttö 08.00-16.00 (sis.kaksi saunaa) 350 €
Iltakäyttö 17.00-24.00 (sis. kaksi saunaa)

350 €

Koko päivä 08.00-24.00 (sis. kaksi saunaa) 500 €
Saunan yhteydessä peritään henkilömaksu 5€/hlö
(sis. pyyhkeet , pesuaineet ja pefletit)
Lisätunnit tarvittaessa (päivä tai iltakäyttö) 50 €/tunti

HYVÄ ASIAKKAAMME!
Pyydämme tutustumaan alla oleviin varaus- ja peruutusehtoihimme.

VARAUSEHDOT
Ennakkovarauksen voimassaoloaika on yksi viikko varauspäivämäärästä lukien. Ellei ennakkovarauksesta saada vahvistusta ko.
ajassa, varaus raukeaa. Vahvistukset ja peruutukset pyydetään tekemään kirjallisesti esimerkiksi sähköpostia käyttäen.
TILAISUUKSIEN VARAUSEHDOT
Tilaisuuden tarkentaminen: Pyydämme toimittamaan tilaisuutta edeltävän viikon keskiviikkona tarkan ohjelman, josta selviävät:

ohjelma, aikataulu ja ateria-ajat

tarkat tiedot erityisruokavalioista

osanottajamäärä (lasten lukumäärä)

tilaisuuden isäntä / emäntä ja yhteystiedot

mahdolliset erityistoivomukset

laskutusohje, oikeine nimi- ja osoitetietoineen
Jos tilaisuuden kulkua muutetaan tämän jälkeen, veloitetaan muutoksista kertakorvauksena 30 € / muutoskierros.
Vahvistetun tilauksen lopullinen henkilömäärä (= +/- 10 % vahvistetusta määrästä) tulee ilmoittaa kolme arkipäivää ennen
tilaisuutta.
Laskutamme tämän henkilömäärän (tai minimilaskutusmäärän) mukaisesti tai mikäli henkilömäärä nousee sen jälkeen, niin
veloitus annetun henkilömäärän mukaisesti.

Laskutusehdot: maksuaika 14 pv, huomautusaika 7 pv, viivästyskorko 11 %. Varaamme itsellemme oikeuden käyttää myös
ennakkolaskutusta (isot tilaisuudet ja tapahtumat yms.).
TILAISUUKSIEN PERUUTUSEHDOT

peruutus ilman peruutuskuluja 14 vrk ennen tilaisuutta

peruutus 14 vrk ennen tilaisuutta tai myöhemmin, peritään tilaisuuden peruuntumisesta kertakorvaus 100 €.

Toimistopalvelumaksu, joka lisätään kaikkiin laskuihin on kotimaassa 5 €/lasku.
Erityisjärjestelyt: Mikäli tilaisuuteen tarvitaan erityislupia, muuta kuin sovittua ohjelmaa, orkesteria tai poikkeuksellisia teknisiä
laitteita, sitoutuu tilaaja vastaamaan näistä aiheutuvista kustannuksista sekä järjestelyistä. Mikäli asiakas aiheuttaa toiminnallaan
tiloissamme jonkinlaista aineellista vahinkoa irtaimistolle tai kiinteistölle, on asiakkaan korvattava kaikki aiheutuneet vahingot
omistajalle.
Cateringpalvelumme minimiveloitus on 10 henkilöstä. Ohjelmapalvelujen osalta pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin ns.
force majeure – tilanteissa, joita voivat olla esim. sääolosuhteet.
NALLIKARI LOMAKYLÄN OIKEUS PERUA VARAUS

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majeure, voi Nallikarin Lomakylä perua varauksen. Tällöin asiakas saa
maksamansa vuokran kokonaisuudessaan takaisin.

Mikäli ennakko- tai loppulaskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

