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KUUDEN HENGEN RANTAHUVILA 
(97 m2, 3 mh, 2 wc, oh+k, takka, sauna, terassi,  
oma ranta, laituri)

Kaikkina muina aikoina 
Hinta sisältää mm. loppusiivouksen ja liinavaatteet.

KYMMENEN HENGEN RANTAHUVILA 
(161 m2, 5 mh, 2 wc, oh + k, takka, sauna, 2 terassia,  
oma ranta, laituri)

1 vrk 2 vrk 3 vrk 4 vrk 5 vrk 6 vrk 7 vrk

625 € 900 € 1150 € 1350 € 1550 € 1750 € 1950 €

1 vrk 2 vrk 3 vrk 4 vrk 5 vrk 6 vrk 7 vrk

750 € 1050 € 1350 € 1650 € 1900 € 2150 € 2400 €

1 vrk 2 vrk 3 vrk 4 vrk 5 vrk 6 vrk 7 vrk

600 € 800 € 1000 € 1150 € 1300 € 1450 € 1600 €

1 vrk 2 vrk 3 vrk 4 vrk 5 vrk 6 vrk 7 vrk

450 € 600 € 750 € 900 € 1050 € 1200 € 1350 €

Kartanohotelli Satulinna, Yrttitie 21, 52550 Hirvensalmi  ◊  puh. 020 743 4670  ◊  www.satulinna.fi

Kesäkuukausina sekä jouluaikaan 
(28.5. - 2.9.2018 sekä 17.12.2018 - 7.1.2019). Hinta sisältää mm. loppusiivouksen ja liinavaatteet.



Huviloiden vuokraan kuuluvat kalusteet, liina-
vaatteet, täkit ja tyynyt, froteepyyhkeet (1 setti/
henkilö), suihkusaippua sekä loppusiivous.

Lisäksi vuokraan kuuluvat perusastiasto, sähkö, 
vesi, pesuaineet, WC- ja talouspaperi, leivinpa-
peri, folio, perusmausteet sekä kahvi ja tee (pa-
ketti/varaus).

Huviloissa on TV + dvd sekä langaton verkko-
yhteys ja automaattinen ilmanvaihto sekä läm-
mitys.

Huviloiden varustukseen kuuluvat mikroaalto-
uuni, liesi ja uuni, kahvinkeitin, vedenkeitin, lei-

H Y VÄ  A S I A K K A A M M E
Tervetuloa Hirvensalmelle, Kartanohotelli Satulinnaan. Meille on sydämen 
asia, että viihdytte luonamme ja nautitte Järvi-Suomen rauhasta.

VA R A U S E H D O T
Nämä ehdot ovat sitovia kun varaus on tehty. Ennakkomaksu (50%) tulee 
maksaa eräpäivään mennessä, varauksen voi kuitenkin perua ilman kulu-
ja ennen ennakkomaksun eräpäivää. 

Loppusuoritus on maksettava neljä viikkoa ennen majoituksen alkua. Vii-
me hetken varauksista (majoituksen alkuun vähemmän kuin neljä viikkoa) 
peritään kaikki maksut välittömästi. 

Viime hetken varauksesta tulee sitova varauksen tekohetkellä.

Majoitusvaraajan tulee olla täysi-ikäinen. Ilman huoltajaa majoittuvilta ala-
ikäisiltä vaaditaan huoltajan kirjallinen sitoumus, joka toimitetaan myyjälle 
vähintään 14 päivää ennen majoituksen alkua.

P E R U U T U S E H D O T
Peruutus tulee aina tehdä kirjallisesti Kartanohotelli Satulinnan myynti-
palveluun.

Laskun maksamatta jättäminen ei tarkoita varauksen peruuttamista.

◊	 Mikäli peruutus tehdään vähintään 28 vrk ennen majoituksen alkua, 
palautetaan ennakkomaksu vähennettynä peruutuskuluilla 50 euroa.

◊	 Peruutuksen tapahtuessa viimeistään 28 vrk ennen majoituksen al-
kua, pidätetään ennakkomaksu.

◊	 Myöhemmin tapahtuvista peruutuksista peritään koko maksu.

◊	 Mikäli peruutus tapahtuu varaajan tai hänen läheisensä vakavan sai-
raus- tai kuolemantapauksen johdosta ennen majoituksen alkua, pa-
lautetaan majoitusvuokra vähennettynä peruutuskuluilla 50 euroa. 
Tällöin on toimitettava lääkärintodistus.

◊	 Varauksen voi perua ilman kuluja ennen ennakkomaksun eräpäivää.

Kartanohotelli Satulinnan oikeus perua majoitusvaraus:

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), voi Kartanohotelli 
Satulinna perua asiakkaan tekemän majoitusvarauksen. 

Tällöin asiakkaalla on oikeus saada maksamansa maksut kokonaisuudes-
saan takaisin. Kartanohotelli Satulinna pyrkii myötävaikuttamaan vastaa-
van majoituksen saamiseen muista kohteista.

Kartanohotelli Satulinna pidättää oikeuden hintojensa muutoksiin.

O L E S K E L U  M A J O I T U S K O H T E I S S A
Kartanohotelli Satulinnan majoituskohde on asiakkaan käytettävissä tulo-
päivästä klo 14.00 lähtöpäivään klo 12.00.

Avainten luovutus sovitaan 2 - 3 päivää ennen majoituksen alkua kohteen 

yhteyshenkilön kanssa. Yhteyshenkilön yhteystiedot sekä ajo-ohjeet koh-
teeseen seuraavat loppulaskun liitteenä.

Lomakohteen vuokraan kuuluu kohteen vapaa käyttöoikeus (sis. kohteen 
kalusteet, astiat ja ruokailuvälineet sekä energia lämmitykseen, valoon ja 
ruuanlaittoon). 

Kohteen vuokraan kuuluvat myös liinavaatteet ja pyyhkeet, ellei niistä ole 
asiakkaan kanssa toisin sovittu.

Lisäksi vuokraan kuuluvat arkipesuaineet, WC- ja talouspaperi sekä tyypil-
lisimmät mausteet, leivinpaperi, folio sekä kahvi ja tee.

Asiakas vastaa kohteen siivouksesta vuokra-aikana, mutta loppusiivous 
kuuluu kokonaisvuokraan. Siivousohjeet löytyvät huvilan siivouskome-
rosta. 

Asiakas voi myös tilata päiväpetauksen/siivouksen kohteeseen jo majoi-
tusta varatessaan.

Haluamme jokaisen asiakkaamme nauttivan luonnon rauhasta, joten mi-
käli asiakas aiheuttaa häiriötä, vahinkoa tai vaaraa samassa kiinteistös-
sä oleville tai alueen muille asiakkaille, on Kartanohotelli Satulinnalla oi-
keus purkaa vuokrasuhde yhden (1) huomautuksen jälkeen välittömästi. 

Kaikista häiriöistä, vahingoista ja vaaroista aiheutuneet toimenpiteet ja 
kulut laskutetaan asiakkaalta todellisten kertyneiden kustannusten mu-
kaan. 

Kadonneesta avaimesta peritään lukon vaihtamisesta aiheutuneet todel-
liset kustannukset.

Haluamme huviloiden olevan jokaiselle asiakkaallemme raikkaat ja miel-
lyttävät. Siksi tupakointi on kielletty lomakohteen sisätiloissa. Luvattomas-
ta sisällä tupakoinnista veloitetaan 100 € tuuletusmaksu / majoituskohde.

Lupa lemmikin tuonnista lomakohteeseen on pyydettävä aina myyjätahol-
ta, koska vain yhtä huviloistamme vuokrataan lemmikkiperheille.

Luvatta tuoduista lemmikeistä peritään lisämaksu, joka on 50 € / lemmik-
ki /vrk. Kartanohotelli Satulinna ei vastaa luvattomasta tupakoinnista tai 
eläinpölystä aiheutuneista allergia- tms. ongelmista asiakkaille.

Kaikki majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja 
valitukset on osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua suoraan 
Kartanohotelli Satulinnan henkilökunnalle. 
Jälkikäteen tehtyjä valituksia emme voi huomioida.

H E N K I L Ö M Ä Ä R Ä
Lomakohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä siinä on vuode- 
ja lisävuodepaikkoja. 

Teltan tai asuntovaunun käyttö kohteen tontilla ilman Kartanohotelli Sa-
tulinnan lupaa on kielletty. Kartanohotelli Satulinnan isäntäväki ja henki-
lökunta toivottaa virkistävää lomakokemusta. 

Teemme parhaamme että viihdyt Hirvensalmen kauniin luonnon keskellä.

HUVILAMAJOITUSPALVELUJA KOSKEVAT VARAUSEHDOT

vänpaahdin, astianpesukone ja kuivaava pyy-
kinpesukone.

Huvilan varustukseen kuuluvat myös kaksi pol-
kupyörää, lumikengät, kävelysauvat, takkapuut, 
soutuvene.

Lisämaksusta on tilattavissa:

◊	 Aamiaiset tilauksesta Satulinnan salissa tai 
huvilaan toimitettuna.

◊	 Päiväpetaus/siivous

◊	 Saunakylän palvelut: savusauna, isosauna, 
kylpypalju

Yhteen rantahuviloista on lemmikkieläinten 
tuonti sallittua. Lemmikkieläimistä on ilmoitet-
tava varauksen yhteydessä.

Pyydämme huomioimaan, että veloitamme asi-
akasta rikkoutuneista tai kadonneista varus-
teista tai muista ylimääräisiä kustannuksia ai-
heuttaneista seikoista. Huviloissa on nähtävillä 
varusteluettelo. Henkilökuntamme antaa mie-
lellään lisätietoja.

Hintoihin sisältyy arvonlisävero. Pidätämme oi-
keuden tätä hinnastoa koskeviin muutoksiin.



Kartanohotelli Satulinna
Yrttitie 21, 52550 Hirvensalmi

puh. 020 743 4670
www.satulinna.fi


