Sipilä
Tunnelmallinen pieni hirsimökki aivan rannan läheisyydessä. Sipilä on
rauhallista ja edullista majoitusta etsiville sopiva kohde. Tuvan ikkunasta
ja terassilta aukeaa upea näkymä Syvärijärvelle.
Mökissä on avara tupakeittiö, josta on käynti kahteen makuuhuoneeseen.
Vuoteiden leveys on 140 cm. Lisävuoteet saa olohuoneen levitettävästä
sohvasta. Sipilässä on sähkösauna.
Talvella saaren hiihtoladut kulkevat vain pienen matkan päässä ja kesällä
uimaan pääsee pulahtamaan omasta rannasta. Aholansaaren ravintola
Hunajan Pisara tarjoaa kahvila- ja ravintolapalveluja läpi vuoden.
Saareen pääsee talvella jäätietä ptkin ja kesällä laivalla.
Välimatkat

Golfkenttä 3 km
Hiihtohissi 3 km
Järvi 50 m
Kauppa 3 km
Kylpylä 3 km
Latu 50 m
Lentokenttä 60 km

Naapuri 0,00 m
Rautatieasema 45 km
Ravintola 150 m
Taajama Nilsiä 15 km
Talviurheilukeskus 3 km
Uimaranta 50 m
Valaistu latu 3 km
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Yleistiedot

Huoneiden määrä
Henkilölukumäärä
Kerrokset
Rakennusmateriaali
Rakennusvuosi
Pinta-ala
Sauna
Lämmitys

Kohteen soveltuvuus
3
4+2
1
Hirsi
1992
41m²
Sähkö
Sähkö

Pesutilat/vaatehuolto
Kuivauskaappi
Kuivausteline
Pesukone
Silitysrauta
Suihku

Ei
On
Ei
Ei
On

Sipilän hintatiedot
Arki vrk
Vkl (pe-su)
Viikko

90,00 €/vrk
240,00 €
500,00 €

Kotieläimet
Lapsivarustus
Esteetön liikkuminen
Liinavaatteet
Loppusiivous
Tupakointi
Catering palvelut

Keittiövälineet
Astianpesukone
Astiasto
Jääkaappi
Kahvinkeitin
Sähköliesi ja -uuni
Leivänpaahdin
Mikroaaltouuni
Siivousvälineet
Vedenkeitin

Sallitaan
Tilauksesta
Ei
Tilauksesta
Tilauksesta
Ei sisätiloissa
Tilauksesta

Ei
6 hengelle
On
On
On
Ei
On
On
On

Viihde-elektroniikka
Dvd
Radio
Televisio

Ei
Ei
On

Lisämajoituspalvelut
Liinavaatesetti

15,00 €/hlö

(sis. alus- ja pussilakana, tyynyliina ja pyyhe)

Lapsisetti

15,00 €/varaus

(sis. matkasänky, patja ja syöttötuoli)

Loppusiivous
Lemmikkieläinmaksu

80,00 €/varaus
30,00 €/varaus
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Ajo-ohje Aholansaareen

Seuraa ”Tahkovuoren loma-alueet” opasteita. Viimeinen risteys, jossa
lukee ”Tahkovuori 6 km ja Aholansaari 9 km” ajetaan suoraan n. 4 km.
Tulet Tahkon taajama-aluelle. Aja hotellin ja Tahko SPAn ohi. Pian
oikealla puolellasi on golfkenttä, aja vielä senkin ohi.
Talvella: Käänny suoran päästä oikealle (viitta Aholansaari) ja aja
sivutietä kunnes tulet jäätielle. Aja jäätietä noin 1 km ja käänny
vasemmalle opasteviitan mukaisesti. Aholansaaren päärakennuksen
vastaanotosta Saaren Veräjästä saa avaimen.
Kesällä: Aholansaareen on laivakuljetus Sääskiniementien päässä
olevalta laivalaiturilta. Laiva-aikataulut löydät kotisivuiltamme
osoitteesta www.aholansaari.fi.

Avainten luovutus, käyttö ja palautus
Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivänä klo 16.00
lähtöpäivään klo 12.00. Asiakkaalla on käytössään lomakohteessa
2 avainta, jotka molemmat palautetaan lähtiessä vastaanottoon.

Henkilölukumäärä

Loma-asunnon suurin sallittu henkilölukumäärä on sama kuin
asunnon vuoteiden ja lisävuoteiden määrä. Henkilölukumäärä on
ilmoitettava varausta tehdessä, eikä sitä saa ylittää. Ylimääräisistä
henkilöistä peritään 60,00 €/hlö/vrk lisämaksu.

Liinavaatteet

Asiakkaiden edellytetään käyttävän liinavaatteita. Jos liinavaatesettiä
ei etukäteen ole tilattu tai omat liinavaatteet ovat unohtuneet kotiin,
liinavaatesetin voi vielä vuokrata vastaanotosta hintaan 15,00 €/setti.

Lemmikit

Lemmikin tuonnista loma-asuntoon on aina ilmoitettava.
Lemmikkieläinmaksu on 30,00 €/varaus. Aholansaari ei vastaa
eläinpölystä aiheutuneista allergia tms. ongelmista asiakkaille.

Siivous
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Loma-asunnon siivouksesta loman aikana ja lähtösiivouksen huolehtii
asiakas itse. Yleissääntönä on, että loma-asunto palautetaan
samanlaisessa kunnossa kuin se oli vastaanotettaessakin. Asiakas voi
myös tilata ennakkoon loma-asunnon loppusiivouksen lisämaksusta.
Vaikka loppusiivous onkin tilattu, edellytetään kohteen olevan
normaalin asumisen jäljiltä eli huonekalut ja muut varusteet
paikoillaan ja ehjinä sekä roskat vietyinä. Tarkemmat ohjeet
siivouksesta löydät huonekansiosta.

