
KILJAVAN HINNASTO 2023
Viikkovuokramökit SAFAn jäsenille
viikko /su klo 15.00 - su klo 12.00 touko-kesä 7.5.-11.6. kesä-heinä 11.6-30.7. elo-syys 30.7.-10.9.
Aalto (sesonkihinnat)
SAFAn jäsenet 299 566 299
O-SAFAn jäsenet 226 412 226
Puutalo (sesonkihinnt)
SAFAn jäsenet 226 420 226
O-SAFAn jäsenet 169 303 169
Autere (sesonkihinnat)
SAFAn jäsenet 268 474 268
O-SAFAn jäsenet 216 424 216

(ei sesonkihintoja)
Majoitusrakennuksen huone SAFAn jäsenet O-SAFAn jäsenet Muut
vuorokausi 40 35 63
viikonloppu pe-su / 2 vrk 58 45 91
viikko su-su 148 113 239
Kasinon alakerran sviitti
vuorokausi 40 35 58
viikonloppu pe-su / 2 vrk 58 45 91
viikko su-su 148 113 233
Kasinon yläkerran sviitti
vuorokausi 35 28 58
viikonloppu pe-su / 2 vrk 58 45 91
viikko su-su 142 113 233
Kasinon yläkerran huone
vuorokausi 28 24 40
viikonloppu pe-su / 2 vrk 45 35 68
viikko su-su 103 80 159
Kasinon Sali (ei majoitusta)
vuorokausi 293 259 392
Koko Kasino (sali + yläkerran huoneet)
vuorokausi 477 409 705
viikonloppu pe-su / 2 vrk 954 778 1436
viikko su-su 1436 1198 1794

Kasinon salin kalustus ja astiat enintään 70 hengelle. Kasinolla on laitoskeittiö.
Koko Kasinon vuokraus sisältää yläkerran huoneet 10 kpl (22 vuodepaikkaa). Kasinolla on suihku- ja wc-tilat.
Majoitusrakennuksessa on käytettävissä yhteiskeittiö ja suihku- ja wc-tilat.
Lemmikit ovat sallittuja vain mökki Aallossa, Autereessa ja Kasinon alakerran sviitissä. Lemmikeillä ei ole pääsyä muihin tiloihin.
Peruutukset veloituksetta kuukausi ennen vuokra-ajankohtaa.
Useampaa huonetta vuokrattaessa sekä kauden (8.5.-10.9.) ulkopuolisissa varauksissa voidaan neuvotella alennuksesta.
Lisäpalvelut:

Loppusiivous on pääsääntöisesti vuokralaisen vastuulla.
Puuceen tyhjennys kuuluu vuokralaiselle,  tyhjennyksen voi tilata erikseen palveluna  50 € hintaan.

Uusi sauna SAFAn jäsenet O-SAFAn jäsenet Muut
koko ilta ( klo 15-23) 114 114 248
2 tuntia 38 38 68

Saunan lämmitys ja siivous omatoimisesti. Tarvittaessa lämmityksestä tai siivouksesta voi sopia emännän kanssa, jolloin
veloitus tuntiperusteisesti. 
Vanha sauna on vuokrattavissa samoilla hinnoilla, mutta koska vapaita aikoja on erittäin rajoitetusti, tulee varauksesta 

Kasinon siivous 150€, majoitusrakennuksen huoneen siivous 15€, vuokramökin siivous 50€, lakanoiden vuokraus 10€/sänky



sopia ajoissa emännän kanssa.

SAFAn ala- ja paikallisosastoille Kasinon alakerta ja uusi sauna veloituksetta kokouskäyttöön.
Vanhan saunan lämmitetyt jäsenvuorot (16 €/1h) voi varata emännältä erillisen saunavuorolistan mukaan . 



Kasinon siivous 150€, majoitusrakennuksen huoneen siivous 15€, vuokramökin siivous 50€, lakanoiden vuokraus 10€/sänky



Vanhan saunan lämmitetyt jäsenvuorot (16 €/1h) voi varata emännältä erillisen saunavuorolistan mukaan . 


