Paljakka Caravan – alueen säännöt ja ohjeet kausi 2022–2023
2.4.2022
Keskellä kauneinta Kainuuta, Puolangan kunnassa sijaitseva Paljakka on noin tunnin ajomatkan päässä
Kajaanista pohjoiseen. Oulusta matkaa kertyy noin 160 kilometriä. Caravan -alue sijaitsee laskettelurinteiden ja
palvelujen vieressä.
Paikkavaraukset
Vuokraamme asuntovaunu- ja – autopaikkoja sekä vuorokausi- että kausivarauksin. Kausipaikka tarkoittaa
etukäteen varattua ja maksettua asuntovaunun tai – auton sähköpaikkaa. Kausipaikka sisältää ainoastaan
paikan joko asuntoautolle tai – vaunulle. Ei esimerkiksi sekä vaunulle että asuntoautolle, vaan toisesta
vaunusta tai asuntoautosta peritään myös toinen paikkamaksu sähköineen.
Kesä 2022
Kesäkuukausikausipaikat tulevat myyntiin 22.4.2022 . Kesäkausi alkaa 1.6.2022 ja päättyy 30.9.2022.
Kesäkausipaikan hinta 299.00 € + sähkö kulutuksen mukaan. (0,38e/kwh) varaukset ja tiedustelut
info@hotelpaljakka.fi

KUUKAUSIPAIKKA KESÄKUU

199€

SFC 180€ +SÄHKÖ

KUUKAUSIPAIKKA HEINÄKUU

350€

SFC 320€ +SÄHKÖ

KUUKAUSIPAIKKA ELOKUU

199

SFC 180 +SÄHKÖ

KUUKAUSIPAIKKA SYSKUU

199

SFC 180 +SÄHKÖ

SÄHKÖ 0,38e/KWH

TALVI Kausipaikkavaraukset talvi 2022–2023
Talvikausipaikat tulevat myyntiin sähköiseen varauskanavaan
https://www.hotelpaljakka.fi/verkkokauppa/
1.6.2022.
talvikausipaikan hinta 850.00 € + sähköennakko 100.00 €
Talvikausi alkaa 1.10.2022 ja päättyy 30.4.2023
tulevat myyntiin sähköiseen varauskanavaan 1.6.2022.

Ns. early bird
Ns. early bird hinta kausipaikka toukokuun loppuun 799,00€ johon sisältyy 1 nimetty
kausikortti rinteille tulee myyntiin 22.4.2022 mennessä sähköiseen varauskanavaan :
https://www.hotelpaljakka.fi/verkkokauppa/
Sähköennakkoa ei peritä jos kausipaikka ostettu ennen 31.5.2022
Jos sähkön hinta tulee jatkossakin nousemaan, tullaan sama prosenttinousu
lisäämään sähkön hintaan. Vertailuajankohta on 1.6.2022
Vaunujen säilytys kauden päättyessä / kausien vaihtuessa:
• kesäkauden 2022 jälkeen asuntovaunu/-auto on vietävä pois 31.8.2022 mennessä.
• talvikauden 2022–2023 jälkeen asuntovaunu/-auto on vietävä pois 5.5.2023 mennessä.
Hotel Paljakka, puh. 020 7411 1009, info@hotelpaljakka.fi, www.hotelpaljakka.fi
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Saapuminen / vaunun tuonti kausipaikalle ensimmäistä kertaa:
Talvikausipaikalle saapuminen: ohjeet saapumisesta ja ilmoittautumisesta talvikausipaikalle lähetetään
kausipaikan varanneille sähköpostitse.
Järjestyssäännöt ja ohjeet
Hotel Paljakalla ja sen määräämällä huoltohenkilökunnalla on ns. Isännän oikeus. Mahdollisista
järjestyshäiriöistä, sääntöjen ja ohjeiden noudattamatta jättämisestä annetaan yksi varoitus, jonka jälkeen
häiriöiden jatkuessa ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin niiden poistamiseksi! Jos vaunualueella
majoittujat häiritsevät naapureita eikä tilanne korjaannu huomautuksista huolimatta, Hotel Paljakka voi
käyttää ns. Isännän oikeutta ja purkaa vuokrasopimus välittömästi. Tällöin vuokrahintaa ei vuokralaiselle
palauteta ja vaunu/auto on siirrettävä pois matkailukeskuksen alueelta.
Alueen päivystys. Alueesta
huoltorakennuksesta.

vastaavan

huoltohenkilökunnan

tarvittavat

yhteystiedot

löytyvät

Turvaväli on 4 metriä mitattaessa toiseen vaunuun, autoon, etutelttaan, katokseen tai lavan reunaan.
Etuteltan tai katoksen saa pystyttää vain matkailuauton tai vaunun yhteyteen. Tarvittaessa etuteltan tai
katoksen pystyttäminen voidaan kieltää, ellei turvaväli täyty. Matkailuajoneuvon viereen voi rakentaa
kevyen vaunun/auton mittaisen terassin, mikäli turvaetäisyydet sen sallivat. Vaunualueelle ei saa tuoda
siirrettäviä saunoja yms. kiinteitä rakennelmia ilman lupaa. Vaunualueella ei saa muokata / tuoda hiekkaa
paikan isontamiseksi eikä myöskään kaataa puita ilman lupaa.
Sähköturvallisuus: caravan-alueen sähkötolppiin kytkettävien liitosjohtojen tulee olla määräysten
mukaisia, ei jatkojohtoja tai adaptereita. Jatkokset tulee sijoittaa vaunujen alle tai ilmaan. Huomioithan,
että sähkötolpat ovat pienellä sulakkeella eli sulakkeet eivät välttämättä kestä mm. auton lohkolämmitystä,
auton sisätilalämmitystä ja vaunun lämmitystä yhtäaikaisesti.
Sähkön käyttö: Caravan alueen sähkötolpista tarjotaan sähköä ainoastaan vaunun sähköistämiseen ja
lämmitykseen. Virran jakaminen muille on kielletty. Virtaan kytkemis-/lämpöön laittopalvelua Hotel Paljakan
puolesta ei ole. Suosittelemme puhelinsovellutusten kautta käytettävää etäohjausta.
Maksut sähköstä: kesäkausipaikan varanneelta asiakkaalta laskutetaan sähkö kauden päätyttyä
kulutuksen mukaan. Talvikausipaikan varanneelta asiakkaalta peritään sähköennakko 100.00 €, josta ei
tehdä palautuksia. Mittarit luetaan Hotel Paljakan toimesta ennen kausien alkua ja kausien päätyttyä.
Sähköennakon ylimenevä osuus laskutetaan jälkikäteen. Sähkön hinta 0.38 €/kWh. Vuorokausipaikkojen
hinnat sisältävät sähkön käytön.
Pysäköinti ja ajaminen vaunualueella: kaikilla matkailuajoneuvopaikoilla ei ole mahdollisuutta säilyttää
autoa vaunun läheisyydessä. Kysy lisätietoja paikoitusmahdollisuuksista P-alueilla. Vältäthän tarpeetonta
moottoriajoneuvojen käyttöä alueella. Huomiothan alueella olevan 10 km/h nopeusrajoituksen.
Lumityöt: Hotel Paljakka huolehtii vaunualueen teiden aurauksesta, mutta vaunu-/autopaikan vuokrannut
huolehtii itse kukin oman paikkansa lumien kolaamisesta, myös ns. portin pielien aurausvalleista. Lumityöt
aloitetaan, kun alueelle kertynyt 10 cm lunta, kevyempien lumisateiden jälkeen aurausta ei tehdä.
Lemmikkieläimet on pidettävä alueella aina kytkettyinä. Lemmikin omistaja siivoaa lemmikin jätökset
alueelta. Lemmikit eivät ole sallittuja huoltorakennuksen tiloissa, mukaan lukien pesutilat, allergisten
vieraidemme vuoksi.
Ulkotulet ja muu avotulen teko on alueella ehdottomasti kielletty. Tulenteko sallittu vain merkityillä
tulipaikoilla; Paljakan alueen kodat/laavut/nuotiopaikat. Sähköllä tai paristoilla toimivat kynttilät tai muut
vastaavat koristevalot ovat sallittuja.
Hotel Paljakka, puh. 020 7411 1009, info@hotelpaljakka.fi, www.hotelpaljakka.fi

Paljakka Caravan – alueen säännöt ja ohjeet kausi 2022–2023
2.4.2022
Sauna-ajat on erikseen ilmoitustauluilla ilmoitettu. Sauna- ja suihkutiloista sekä pukuhuoneesta on
poistuttava viimeistään sauna-ajan loputtua. Saunat, pukuhuoneet, suihkutilat ja wc:t on jätettävä siistiin
kuntoon saunomisen päätyttyä, tyhjät pullot ja tölkit niille varattuihin paikkoihin ja roskat roska-astioihin.
Vaunualueella on hiljaisuus klo 23.00–07.00, jolloin kaikki äänekäs toiminta on kiellettyä. Liiallista
metelöintiä tulee välttää myös muina aikoina.
Vahingot: Hotel Paljakka ei vastaa caravan alueella mahdollisesti tapahtuvista irtaimen omaisuuden
katoamisesta tai vahingoittumisesta, tämä koskee myös moottoriajoneuvoja. Alueella mahdollisesti
tapahtuvista onnettomuuksista tai luonnonolosuhteiden aiheuttamista vahingoista Hotel Paljakka ei ole
vastuuvelvollinen.
Isäntävuorovelvoite: Paljakan kausipaikoilla ei ole isäntävuorovelvoitetta.
Valtion antamat suositukset/rajoitukset palveluista: Hotel Paljakka seuraa valtion antamia ohjeistuksia,
suosituksia ja rajoituksia aktiivisesti ja toimii niiden puitteissa. Hotel Paljakka pidättää oikeuden rajoittaa
esimerkiksi huoltorakennuksen palveluita, mikäli tilanne näin vaatii. Asiakkaita tiedotetaan mahdollisista
muutoksista palveluissa mahdollisimman pian asian tultua tietoon.
Lähtö
Lähtiessä vaunupaikka on tyhjennettävä ja jätettävä siistiin kuntoon. Kaikki roskat, jätteet ja tavarat on
vietävä lähtiessään pois alueelta, muuten hävitämme ne vuokra-ajan päätyttyä. Hotel Paljakan toimesta
tapahtuvasta siivouksesta veloitamme alk.150 €:n siivousmaksun, joka paikan vuokraajan tulee maksaa.
Kausipaikkojen vuokraajat voivat lähtiessään jättää kuormalavansa vuokraamalleen paikalle siistiin
nippuun Hotel Paljakan hävitettäväksi.
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