
Hintakausi

Mökin numero Henkilölkm 28.06.2020-30.10.2020

8 1-2 65€ / 85€
9 1-3 65 € / 85 € /110€

12,13,15 1-2 65€ / 85€
17 1-3 65€ / 85€ / 110€
18 1-3 65€ / 85€ / 110€

Mökin numero Henkilölkm 28.06.2020-30.10.2020

10 1-3 65€ / 85€ / 110€

11 1-2 65€ / 85€

14 1-2 65€ / 85€

16 1-2 65€ / 85€

19 1-3 (+1) 75€ / 90€ / 115€ / 125€

20 1-2 65€ / 85€

Mökin numero Henkilölkm 28.06.2020-30.10.2020

21,22,23 1 60,00€

Omakotitalo 115 m2
Talon huoneen nro Henkilölkm 28.06.2020-30.10.2020

31 1-2 4 hlöä 200,00€
32 1-2 5 hlöä 230,00€
33 1-2 6 hlöä 260,00€
34 1-2 7-8 hlöä 300,00€
30 1-2

28.06.2020-31.8.2020
1-7,24, Luhti 1 35,00€
1-7,24, Luhti 2 55,00€
25-28 ja Luhti 3 75,00€
25-28 3+1 (*) 80,00€

Muita tietoja:
-  Koirista on lisämaksu 10 euroa/vrk. Varauksen yhteydessä tulee mainita, jos koiria on mukana.
-  Mökeissä ei voi olla enempää majoittujia kuin mitä mökin henkilöluku edellyttää!
-  Mökien varustukseen kuuluvat  liinavaattet sekä kasvo- ja kylpyyhkeet (kesätuvissa vain kylpypyyhkeet).
-  Liinavaatteet löytyvät mökin hyllyköstä ja asiakas petaa itse pedinsä.
-  Minikeittiön varustus: kahvinkeitin, vedenkeitin, leivänpaahdin, mikro ja astiasto punaviinilaseineen, pannuineen ja kattiloineen!
-  Majoitusvuorokausi alkaa aikaisintaan klo 14.00 ja majoitusvuorokausi päättyy klo 11.00.
- (*) Kesätupa 3+1 henkilöä on tarkitettu vain perheille, ei neljälle aikuiselle.
- Mökkien sisällä nrot 8-23 on erittäin hyvä nettiyhteys ja muille asukkaille nettiyhteys löytyy päärakennuksen läheisyydestä.

Huom! Kesän 2020 avaamme vasta ma 28.6.2020 sekä mökeissä majoittujille että lerintäaluevieraillemme. Sopeudumme korona-aikaan!
Eli palvelumme eivät ole käytettävissä 20.3.2020-27.6.2020 välisenä ajanjaksona. 
Kesäisin  vastaanottomme palvelee sinua päivittäin klo 15-21!
Muina kuin kesäaikana majoitus onnistuu parhaiten ennakkovarauksella sähköpostiste reception@saarituvat.fi tai puhelimitse.
Nettisivuillemme päivitämme ajanjaksot, jolloin olemme suljettuna. Tällöin palvelumme eivät ole käytttävissä.
Ole ystävällinen ja tarkista sivustoltamme www.saarituvat.fi aukioloaikamme ja puhelinpalveluajat!

Huomioithan, että emme palvele 24/7!

Muita tietoja

TALVIASUTTAVAT RANTAMÖKIT (EI TAKKAA):

Muita tietoja

Parisänky 140 cm, yksöissänky 80 cm, iso uuni 4 keittolevyä
Parisänky 160 cm, yksöissänky 80 cm, iso uuni 4 keittolevyä

Yksöissänky 80 cm, wc&suihku,keittonurkkaus 2 hella (ei uunia)

Muita tietoja

Olohuone, 2 yksöissänkyä, tv, sohvaryhmä, vaatehuoe

TALVIASUTTAVAT TAKALLISET RANTAMÖKIT:

Parisänky 160 cm,yksöissänky 80 cm, pieni uuni kahdella keittolevyllä

Parisänky 140 cm ja pieni uuni kahdella keittolevyllä

Parisänky 140 cm ja pieni uuni kahdella keittolevyllä

Parisänky 140 cm ja pieni uuni kahdella keittolevyllä

Parisänky 160 cm, yksöissänky 80 cm (+alalaveripeti), iso uuni 4 keittolevyä

Parisänky 140 cm, 2 keittolevyä (ei uunia)

TALVIASUTTAVAT YHDEN HENGEN RANTAMÖKIT:

KESÄTUPIEN HINNASTO  AJALLA 28.6. - 31.8.2020

Kesätuvat ovat käytössä vain kesäisin. Kesätuvissa on  jääkaappi, kahvinkeitin, keittolevy, astiasto, 
liinavaatteet ja kylpypyyhkeet. Kesätuvat ovat myös sähkölämmitteisiä. WC:t  ja suihkut ovat 
päärakennuksessa.  Lisäksi erillinen kesäkeittokatos käytettävänä. Alueella hyvä nettiyhteys.

1 henkilö

Makuuhuone, 2 yksöissänkyä 80 cm
Parisänky 160 cm ja vaatekomero
Parisänky 160 cm ja vaatekomero

Erillinen 1-2 henkilön nukkumatila talon päädyssä

 2 henkilöä
3 henkilöä

4 hengen perhe, 2 aikuista ja 2 lasta (yksi nukkuu lisäpatjalla lattialla) 

Saaritupien omakotitalo 115 m2, kesäkautena 4-8 henkilölle 
Omakotitalo: 3 kpl 2 hengen makuuhuoneita, joissa kahdessa on vaatehuone, olohuone sohvaryhmineen ja myös kaksi 
sänkyä, wc, keittiö j6-8 hlölle, takkahuone ja sauna. Lisäksi huoneiston päädyssä on kahden hengen nukkumatila omalla 
wc:llä, jääkaappi ja tv. Takkapuut ja liinavaatteet ja loppusiivous kuuluu hintaan.

Parisänky 160 cm, 2 keittolevyä (e uunia)
Parisänky 160 cm, yksöissänky 80 cm, pieni uuni kahdella keittolevyllä

Parisänky 160 cm, pieni uuni kahdella keittolevyllä

Muita tietoja


