Kesäkoti

Margareta

(puh. 040-5130262)

KESÄKOTI MARGARETAN VUOKRAT 2012
Mökit N:o

1-3 vuokrataan kahden (2) viikon jaksoissa

160,00 € 2 viikko

Mökit N:o

4-20

vuokra

430,00 € kesä

vuokra

330,00 € kesä

Parakki
Kännö

1-2

vuokra

430,00 € kesä

Kalliola

pääty huoneet
keski huoneet

vuokra
"

450,00 € kesä
430,00 € kesä

Päärak

alakerran H
iso huone
pieni huone

vuokra
"
"

330,00 € kesä
330,00 € kesä
330,00 € kesä

Tanssisali

päädyt
keski-H
Buffett

vuokra
"
"

330,00 € kesä
330,00 € kesä
330,00 € kesä

Telttapaikka

vuokra
"
"
"
"

15,00 € vrk
60,00 € viikko
90,00 € kk
280,00 € kesä
100,00 € juhannus

Asuntovaunu paikka

vuokra
"
"
"
"

17,00 € vrk
90,00 € viikko
150,00 € kk
390,00 € kausi
150,00 € juhannus

Laituripaikka 1 - 15
vene alle 6m
Laituripaikka 16 - 24 (ei käytössä)
Sähkön mittarimaksu / korvataan yleiskulua
Sähkön kulutuksen yksikköhinta
Saunamaksu (vanha sauna ei asukas)
Aikuiset
Saunamaksu (vanha sauna ei asukas)
Lapset
Saunamaksu (vanha sauna ei asukas)

90,00 € kesä
11,00 € kesä
0,23 € kWh (hintavaraus)
35,00 € kesän kausimaksu
1,00 € kerta
1,00 € kerta

Vain asukkaalla on oikeus oman veneensä kiinnitykseen alueen hallitsemiin laitureihin.
Oman veneensä tarkoittaa, että asukas itse tai samassa ruokakunnassa asuva yksityishenkilö.
Vain asukkaalla, sekä samassa ruokakunnassa asuvilla on oikeus ilmaiseen saunomiseen.
Edellä mainittuja oikeuksia ei voi siirtää muille.
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Kesäkoti

Margareta

(puh. 040-5130262)

KESÄKOTI MARGARETAN SAUNAT 2012

Margaretan uusisauna on ensisijaisesti tarkoitettu Turun Yhteisjärjestön JHL:n
jäsenjärjestöjen jäsenten käyttöön.

TILAUSSAUNAN HINNAT:

Yksi sauna (1) lämpimänä pukuhuone sekä takkatupa 4 tuntia.
Kaksi saunaa (2) lämpimänä pukuhuoneet sekä takkatupa 4 tuntia
Kultakin alkavalta ylimenevältä tunnilta

110,00 €
130,00 €
15,00 €

Saunaa on kuitenkin mahdollista vuokrata myös ulkopuolisille mikäli omalta väeltä jää
käyttämätöntä aikaa.
Yksi sauna (1) lämpimänä pukuhuone sekä takkatupa 4 tuntia.
Kaksi saunaa (2) lämpimänä pukuhuoneet sekä takkatupa 4 tuntia
Kultakin alkavalta ylimenevältä tunnilta

150,00 €
170,00 €
20,00 €

Kesäkaudella lauantaisin on alueen asukkailla mahdollisuus varata niin sanottuun
perhesaunaan.
Sauna varataan yhden tunnin jaksoissa (1 h), yksi sauna kerrallaan
(sauna on perhekohtainen).

5,00 €

Saunan sekä ympäristön edellytetään olevan moitteettomassa kunnossa käytön jälkeen.
Poikkeuksellinen siivous veloitetaan saunan vuokraajalta!
Saunan varauksista sekä käytöstä vastaa vahtimestari tai Margareta-toimikunnan
valtuuttama henkilö.

Vuokrauksista tietoa numerosta 040-5130262, sekä toimikunnan jäseniltä.
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