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Merkitse laskuun: etu- ja sukunimesi, yhteystietosi sekä vuokran päivämäärät.
____________________________________________________________________________________________
AVAIN. Nouto ja palautus: Hotelli Bulevard Hanko (ellei muuta ole sovittu).
Avainpalvelu su-to 8-18 ja pe-la 8-21. Bulevardi 8, Hanko.
info@hotelbulevard.fi 044 988 0886.
AIKATAULU. Tulopäivänä huoneisto on vapaa uusille vuokralaisille klo 15
lähtien. Lähtöpäivänä loppusiivous ja avaimen luovutus klo 12 mennessä.
PARKKIPAIKKA. Asunto 3:lle on varattu pihassa kaksi parkkipaikkaa
LÄMMITYS. Huoneiston lämpötilaa säädellään pääosin ilmalämpöpumpun
avulla. Myös pattereita voi säätää maltillisesti. Takka (ja kynttilät) on tarkoitettu
tunnelmatekijäksi, sen käyttö edellyttää valvontaa ja säätönarut/pellit pidetään
auki sellaisinaan eli ei säätöä. Ikkunoita ei kannata jättää auki jotta ilmanvaihto
toimii. Kylpyhuone/wc-tilassa on oma ilmanvaihto jonka saat päälle
valosäätimen vierestä.
TAKKAPUUT. Voit täydentää halkoja asunto 2 alakerrasta vapaasti. Tärkeintä
on valvoa kun puut palavat ja että peltiluukkuihin ei kosketa missään vaiheessa!!
KYLMÄLAITTEET. Jääkaappi ja pakastin voivat olla päällä tai pois kun saavutte.
Lähtiessä tärkeintä on huolehtia omat ruokatarvikkeet ja juomat pois sekä
pyyhkiä tahrat aina tuoreeltaan. Näin kaikki saavat nauttia helppoudesta ja
puhtaudesta sekä hygieenisyys taataan. Voit jättää kylmälaitteet päälle.
ASTIANPESUKONE. Huolehdi että vesihana on auki että astianpesu ok. Voit
jättää koneen käymään jos et ehdi odottaa ohjelman päättymistä.
KUIVAT ELINTARVIKKEET. Voit käyttää vapaasti kaapeissa olevia (sokeri,
suola, mausteet, kahvi, teet yms.) kuivatarvikkeita, mutta mielellään määrää ei
kasvateta vaan pikemminkin pidetään vakiona. Elintarvikkeet lähtiessä mukaan.

VUOTEET JA VUODEVAATTEET. Makuualkovissa on parisänky ja olohuoneessa
kahden henkilön vuodesohva – petauspatja ym. löytyy sohvasta ”kannen alta”.
Olohuoneen korkeasta kaapista löytyy lisää vuodevaatteita: peittoja ja tyynyjä.
Huolehdithan että laitat kaappiin vain puhtaita ja tuuletettuja vuodevaatteita.
LIKAPYYKIT voit jättää raidalliseen likapyykkikoppaan ja nostaa ne alakellariin.
SIIVOUSKOMERO. Löydät siivoustarvikkeita ja pesuaineita keittiön komerosta.
Kylpyhuoneessa on lattialasta ja pesuvati sekä myös wc:n puhdistustarvikkeita.
Jätäthän siivousvälineet hyvin huuhdeltuina ja ilmavasti kuivumaan seuraaville!!
LOPPUSIIVOUS. Tarkoitus on jättää huoneisto oman käytön jälkeen
mahdollisimman siistiin ja raikkaaseen kuosiin seuraaville vieraille:
Imurointi. Imuri löytyy keittiöstä siivouskaapista. Matot voi myös tomuttaa.
Pintojen peseminen ja pyyhkiminen (myös tiskiallas, lavuaari & wc-istuin).
Astioiden pesu koneella ja käsin sekä astioiden järjestäminen paikoilleen.
GRILLI. Weberin pallomuotoinen hiiligrilli on pihalla valmiina käyttöön.
Vuokraaja huolehtii grillihiilet ja sytytysnesteet yms. sekä valvoo käyttöä. Jos
haluat jättää mahdolliset ylimääräiset hiilet ja muut tarvikkeet niin kiitos jätä ne
asunnon 3 alakellariin seuraaville iloksi.
VARASTOTILAA. Kumisaappaat, sadetakit ym. varusteita voi säilyttää asunnon
3 alakellarissa. Tilassa ei ole lämmitystä.
PIHAPÖYDÄT JA TUOLIT. Alavarastosta löydät myös pihakalusteita. Kiitos jos
huolehdit kalusteet suojaan mahdolliselta sateelta (Ikean irtolevypöydät ja
puiset klaffituolit).
MUUT ASIAT JA TOIVEET.
Optimoi lomasi ja kysy Outilta ihan mitä vaan niin yritetään auttaa ja järjestää.
Huoneistosta löytyy karttoja ja esitteitä – ole hyvä!
RENTOUTTAVAA LOMAA JA KIITOS KUN TULIT LUOKSEMME HANKOON ☺!!

