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ESITE JA HINNAT LOMA-ASUNNOT JA -TALOT 2019 

 

GOLF & SPA RESORT  

LES DOMAINES DE SAINT ENDRÉOL, PROVENCE 

 

 
 

Saint Endréol on yksi Ranskan parhaimmista golfkeskuksista noin tunnin ajomatkan päässä Nizzasta. 

Perinteisen hotellimajoituksen (huone ja aamiainen) sijaan voit majoittua yksityisemmin huoneistossa, 

kaksikerroksisessa erillistalossa tai omalla uima-altaalla varustetussa villassa. Kaikki huoneistot, talot ja 

villat ovat hyvin varusteltuja ja laadukkaasti rakennettuja, ja sisustus noudattelee provencelaista tyyliä. 

Nauti siis tasokkaasta majoituksesta, kylpylästä, golfista, kauniista maisemista ja monipuolisista 

retkikohteista Provencessa. Kaikkiin majoitusvaihtoehtoihin voit valmiiksi tilata jääkaapin täytön 

(varsinkin jos myöhäinen saapuminen) tai shamppanjapullon viilentymään jääkaappiin. 
 

Vuokraus normaalisti lauantaista lauantaihin, mahdollisuus myös saapua ja lähteä muina viikonpäivinä (kts 

hinnastojen kohdalta). Useamman viikon oleskelut mahdollisia. Golf Resortin palvelut asukkaiden 

käytössä.  

 

Harrasteita ja retkikohteita: 

Parfyymeistään kuuluisa Grasse on talostasi noin puolen tunnin ajomatkan päässä. Lähialueen viinitilat ja 

les Arcsissa sijaitseva provencen alueen viinitalo 8 km päässä. Rivieran rantakohteita mm. Sainte Maxime, 

Issambres, Frejus, Antibes. Maailmanluokan ostoskohteita Nizza, Cannes, St Tropez. Idylliset pienet kylät 

Callas, Bargemon ja Fayence ja niiden kahvilat ja ravintolat. Paikalliset markkinat tiistaisin ja sunnuntaisin 

Le Muyssa. Luonnosta pitävälle Verdonin luonnonpuisto ja Verdonin järvi (uima-rannat, patikointi, 

kanootti) sekä upea Moustiers de Sainte Marie. Lyhyt ajomatka myös Hyères’iin ja Porquerollesin saarille 

(veneyhteys), jossa hyvin kauniita luonnonrantoja snorklaajille. Taiteilijoista ja gallerioistaan kuuluisat 

Saint Paul ja Vence lähellä.  

 

Etäisyyksiä: 

- Nizzan lentokenttä 76 km 

- Cannes 55 km 

- Marseille 136 km 

- St Tropez 41 km 

 

Kohteen osoite: Les Domaines de Saint Endréol Golf & Spa Resort 

Route de Bagnols-en-Fôret, 83920 La Motte en Provence, tél. +33 (0)4 94 51 89 53 
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GOLF Saint Endréol: 

Vuonna 1992 valmistunut 18-reikäinen kenttä, par 72, pituus 6169 m. Arkkitehti Michel Gayon. Sopii 

kaikentasoisille pelaajille. Jokainen pelattava reikä on hyvin erilainen, mainitsemisen arvoinen on ainakin 

väylä numero 13, missä lyödään huikean korkealta kalliolta veden ympäröimälle griinille. 

 

Golf Saint-Endreol sijaitsee La Motten metsäisillä kukkuloilla hieman korkeammalla kuin alavat kentät. 

Talvikuukausina siis pelaaminen saattaa olla melkoisen koleaa. Maaston vaihtelevuuden vuoksi golf-auto 

on lähes välttämätön, ainakin jos haluaa hyviä pelisuorituksia loppuun saakka. Visuaalisesti kenttä on 

todella kaunis: taustalla kohoavat vuorenhuiput ja rauhalliset metsämaisemat ovat upeita. Green fee 

kohteen asukkaille 65 € / hlö (ulkopuolisille 68–78 €). 

 

Golf-kenttää hoidetaan ja pelaaminen ei mahdollista 18.–22.3 ja 23.–27.9.2019 (muutokset mahdollisia).  
 

 

  
 

mailto:matkat@pamplemousse.fi
http://www.pamplemousse.fi/


                  
 

Pamplemousse Oy, Ranskan matkojen erikoistoimisto 

 Puh. 09-4551121, matkat@pamplemousse.fi www.pamplemousse.fi 3 

 

SPA Saint Endréol: 

Saint Endréol Resortin 2000 m² spa tarjoaa kokonaisvaltaista hyvinvointia erilaisten hoitojen, saunojen ja 

altaiden muodossa. Ulko- ja sisäuima-allas, turkkilainen sauna, aromaterapiasaunat maisemanäkymin, 

solarium, rentoutushuoneet. Hoitoihin etukäteistilaus. Spahan pääsy yli 16-vuotiailla. Yksi sisäänpääsy per 

hlö sisältyy asunnon vuokrahintaan ma-pe, viikonloppuna 16 € / hlö. Sisäänpääsymaksu kohteen asukkaille 

16 € / hlö (ulkopuolisille 35 €).  

 

 
 

 

VUOKRATTAVAT KOHTEET: 

Huoneistot, erillistalot ja villat 1-10 hengelle. Villoissa oma yksityinen uima-allas, huoneistojen ja 

erillistalojen asukkailla pääsy oman ”taloyhtiön” yhteiselle uima-altaalle (avoinna touko-lokakuu tai sään 

mukaan). Avaimet saa 16h00 – 19h00 ja majoitus luovutetaan klo 10h00 mennessä lähtöaamuna. Wifi 

saatavilla kaikissa villoissa, pientalo- ja erillistalomajoituksissa saatavuuden mukaan.  

 

Vuokraus mahdollinen, huoneistot ja erillistalot: 

Ajalla 29.12.2018 – 25.5.2019 ja 21.9 – 28.12.2019: Tulo- ja lähtöpäivä voi olla ma-la (ei siis sunnuntai). 

Ajalla 25.5 – 21.9.2019: Tulo- ja lähtöpäivä vain lauantai. 

 

Vuokraus mahdollinen, villat: 

Ajalla 29.12.2018 – 22.6.2019 ja 14.9 – 28.12.2019: Tulo- ja lähtöpäivä voi olla ma-la (ei siis sunnuntai). 

Ajalla 22.6 – 14.9.2019: Tulo- ja lähtöpäivä vain lauantai. 

 

 

HUONEISTOT PIENTALOISSA (APARTMENTS): 

 

1 makuuhuoneen huoneisto (2 hengelle) 

Pinta-ala 45 m². Makuuhuone parivuoteella, 

olohuone/keittiö, kph, wc, pieni terassi tai parveke. 

Sijainti aivan golf-kenttien vieressä.  

 

2 makuuhuoneen huoneisto (4 hengelle) 

Pinta-ala 50 m². 1 x makuuhuone parivuoteella, 1 x 

erillisillä vuoteilla, olohuone/keittiö, kph, wc, pieni terassi 

tai parveke. Sijainti aivan golf-kenttien vieressä.  
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2 makuuhuoneen huoneisto (4 hengelle) 

Pinta-ala 80 m². Olohuone / ruokailutila, 2 x kph, wc, parveke / terassi. 2 makuuhuonetta parivuoteella. 

Mahdollista saada kaksi erillistä vuodetta. Osa huoneistoista kaksikerrosratkaisuja.  

 

3 makuuhuoneen huoneisto (6 hengelle) 

Pinta-ala 110 m². Olohuone / ruokailutila, 2 x kph, wc, parveke / terassi. 3 makuuhuonetta, joissa kaikissa 

parivuode. Kahteen makuuhuoneeseen mahdollista saada kaksi erillistä vuodetta.  

 

 

Vuokrahinnat huoneistot € / viikko ko. ajanjaksolla. 

 

• 2 tai useamman viikon yhtäjaksoisesta vuokrauksesta -5 % kokonaishinnasta, kun majoitus välillä 20.7 – 

30.8.2019, -10 % kokonaishinnasta muuna aikana. 

• 3kk tai aiemmin tilatut vähintään viikon kestävät vuokraukset -10 %,  

tarjous ei voimassa 20.7 – 30.8.2019. 

• Tarjouksia voi yhdistää. 

 

 1 mh huoneisto 

45 m²  

2 mh huoneisto 

50 m² 

2 mh huoneisto 

80 m² 

3 mh huoneisto  

110 m² 

29.12.18 – 5.1.19 635 € 705 € 750 € 900 € 

5.1 – 6.4.2019 550 €  585 €  630 €  770 €  

6.4 – 25.5.2019 590 €  640 €  690 €  835 €  

25.5 – 22.6.2019 635 €  705 €  750 €  900 €  

22.6 – 29.6.2019 655 €  760 €  885 €  1045 €  

29.6 – 6.7.2019 705 €  820 €  1025 €  1195 €  

6.7 – 13.7.2019 815 €  950 €  1300 €  1480 €  

13.7 – 20.7.2019 880 €  1020 €  1445 €  1735 €  

20.7 – 27.7.2019 925 €  1090 €  1520 €  1755 €  

27.7 – 10.8.2019 965 €  1125 €  1590 €  1855 €  

10.8 – 17.8.2019 925 € 1090 € 1520 € 1755 € 

17.8 – 24.8.2019 790 € 820 € 1250 € 1400 € 

24.8 – 31.8.2019 655 € 760 € 885 € 1045 € 

31.8 – 14.9.2019 635 € 705 € 750 € 900 € 

14.9 – 21.9.2019 590 € 640 € 690 € 835 € 

21.9 – 21.12.2019 550 € 585 € 630 € 770 € 

21.12 – 28.12.2019 635 € 705 € 750 € 900 € 

Tervetulopaketti* 81 € 81 € 81 € 91 € 

 

Tervetulopaketti* sisältää:  
Ruokatavaroita (pastaa, juustoa, viiniä, maitoa, mehua, vettä, hedelmiä, leipää, kinkkua, voita, munia, 

jogurttia jne), siivoustarvikkeet (astianpesukonetabletit, astioidenpesuaine, keittiöpyyhkeet, tiskisienet, wc-

paperi, ikkunanpesuaine, yleispuhdistusaine, roskapusseja). 

 

Huoneiston hintaan sisältyy / varustelu: 

- Vastaanottopalvelut 

- Liinavaatteet (lakanat ja pyyhkeet), huom. oma rantapyyhe mukaan 

- Perusvarusteltu keittiö (astianpesukone, mikro, keittolevyt, jääkaappi, pakastin, leivänpaahdin, 

kahvinkeitin, astiat, painekattila) 
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- Uuni, pyykinpesukone ja kuivuri (vain 2 mh huoneistossa 80m² ja 3 mh huoneistossa) 

- Ilmastointi makuuhuoneissa 

- Sähkön, kaasun ja veden käyttö 

- Satelliitti-TV 

- Loppusiivous (ei keittiö), yli 2 viikon vuokrauksissa siivous joka viikon lopussa 

- 1 x autopaikka 

- 1 x sisäänpääsy resortin spa-osastolle per hlö ja per päivä (ma-pe, vain yli 16-vuotiaille) 

- 1 x tunnin tennisvuoro viikossa per vuokrattu huoneisto (saatavuuden mukaan) 

- Wifi (saatavilla vain osaan 2mh ja 3mh huoneistoihin, tarkista varausvaiheessa) 

 

Huoneiston hintaan ei sisälly valmiiksi (maksut paikan päällä): 

- Paikallinen oleskeluvero 0,60 € / hlö / vrk (ei alle 18-vuotiailta)  

- Takuumaksu 700 € / huoneisto, annetaan luottokortilla 

- Sisäänpääsy spahan la ja su (16 € / hlö / kerta), spa vain yli 16-vuotiaille 

- Tenniskentät (12 € / h) 

- Green feet (65 € / hlö) 

- Lisämaksulliset palvelut (kts. sivulta 9) 

- Lisäsiivous kesken oleskelun 30 € / tunti (minimi 2 tuntia) 

 

 

ERILLISTALOT (TOWN HOUSES): 

 

2 makuuhuoneen erillistalo (4 hengelle) 

Pinta-ala 90 m² kahdessa kerroksessa. Olohuone / ruokailutila, 2 x kph, wc, keittiö. 2 makuuhuonetta, 

toinen parivuoteella ja toinen erillisillä vuoteilla. Oma terassi 15 m² ja puutarha. 

 

3 makuuhuoneen erillistalo (6 hengelle) 

Pinta-ala 100 m² kahdessa kerroksessa. Olohuone / ruokailutila, 2 x kph, wc, keittiö. 3 makuuhuonetta, 

joissa kaikissa parivuode (kahteen mahdollista saada erilliset vuoteet). Oma terassi 15 m² ja puutarha. 

 

 
 

 

Vuokrahinnat erillistalot € / viikko ko. ajanjaksolla. 

 

• 2 tai useamman viikon yhtäjaksoisesta vuokrauksesta -5 % kokonaishinnasta, kun majoitus välillä 20.7 – 

30.8.2019, -10 % kokonaishinnasta muuna aikana. 

• 3kk tai aiemmin tilatut vähintään viikon kestävät vuokraukset -15 %,  
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tarjous ei voimassa 20.7 – 30.8.2019. 

• Tarjouksia voi yhdistää. 

 

 2 mh erillistalo 90 m²   3 mh erillistalo 100 m² 

29.12.18 – 5.1.19 880 € 1005 € 

5.1 – 6.4.2019 740 €  855 €  

6.4 – 25.5.2019 810 €  905 €  

25.5 – 22.6.2019 880 €  1005 €  

22.6 – 29.6.2019 1015 €  1100 €  

29.6 – 6.7.2019 1150 €  1350 €  

6.7 – 13.7.2019 1450 €  1680 €  

13.7 – 20.7.2019 1650 €  1780 €  

20.7 – 27.7.2019 1705 €  1850 €  

27.7 – 10.8.2019 1760 €  1925 €  

10.8 – 17.8.2019 1705 € 1850 € 

17.8 – 24.8.2019 1350 € 1500 € 

24.8 – 31.8.2019 1015 € 1100 € 

31.8 – 14.9.2019 880 € 1005 € 

14.9 – 21.9.2019 810 € 905 € 

21.9 – 21.12.2019 740 € 855 € 

21.12 – 28.12.2019 880 € 1005 € 

Tervetulopaketti* 81 € 91 € 

 

Tervetulopaketti* sisältää:  
Ruokatavaroita (pastaa, juustoa, viiniä, maitoa, mehua, vettä, hedelmiä, leipää, kinkkua, munia, jogurttia 

jne), siivoustarvikkeet (astianpesukonetabletit, astioidenpesuaine, keittiöpyyhkeet, tiskisienet, wc-paperi, 

ikkunanpesuaine, yleispuhdistusaine, roskapusseja). 

 

Erillistalon hintaan sisältyy / varustelu 

- Vastaanottopalvelut 

- Yhteisen uima-altaan käyttö (toukokuusta lokakuun loppuun) 

- Liinavaatteet (lakanat ja pyyhkeet), huom. oma rantapyyhe mukaan 

- Oma terassi ja terassikalusteet 

- Perusvarusteltu keittiö (astianpesukone, uuni, mikro, keittolevyt, jääkaappi, pakastin, leivänpaahdin, 

kahvinkeitin, astiat, painekattila) 

- Pyykinpesukone ja kuivuri 

- Ilmastointi makuuhuoneissa 

- Sähkön, kaasun ja veden käyttö 

- Satelliitti-TV 

- Loppusiivous (ei keittiö), yli 2 viikon vuokrauksissa siivous joka viikon lopussa 

- 1 x autopaikka 

- 1 x sisäänpääsy resortin spa-osastolle per hlö ja per päivä (ma-pe, vain yli 16-vuotiaille) 

- 1 x tunnin tennisvuoro viikossa per vuokrattu talo (saatavuuden mukaan) 

- Wifi (saatavilla vain osaan taloista, tarkista varausvaiheessa) 

 

Erillistalojen hintaan ei sisälly valmiiksi (maksut paikan päällä)  

- Paikallinen oleskeluvero 0,60 € / hlö / vrk (ei alle 18-vuotiailta)  

- Takuumaksu 700 € / erillistalo, annetaan luottokortilla 
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- Sisäänpääsy spahan la ja su (16 € / hlö / kerta), spa vain yli 16-vuotiaille 

- Tenniskentät (12 € / h) 

- Green feet (65 € / hlö) 

- Lisämaksulliset palvelut (kts. sivulta 9) 

- Lisäsiivous kesken oleskelun 30 € / tunti (minimi 2 tuntia) 

 

 
 

 

OMALLA UIMA-ALTAALLA VARUSTETUT VILLAT 

 

3 makuuhuoneen villa (6 hengelle)  

Pinta-ala 115 m². Olohuone / ruokailutila, 2 x kph, wc, 3 makuuhuonetta, joissa kaikissa parivuode. 

Kahteen makuuhuoneeseen mahdollista saada kaksi erillistä vuodetta. Oma terassi, piha, uima-allas. 

 

4 makuuhuoneen villa (8 hengelle)  

Pinta-ala 130 m². Olohuone / ruokailutila, 3 x kph, wc, 4 makuuhuonetta, joissa kaikissa parivuode. 

Kolmeen makuuhuoneeseen mahdollista saada kaksi erillistä vuodetta. Oma terassi, piha, uima-allas. 

 

Iso 4 makuuhuoneen villa (8 hengelle)  

Pinta-ala 160 m², kaksikerrosratkaisu. Olohuone / ruokailutila, 4 x kph, wc, 4 makuuhuonetta, joissa 

kaikissa parivuode. Kolmeen makuuhuoneeseen mahdollista saada kaksi erillistä vuodetta. Oma terassi, 

piha, uima-allas. 

 

5 makuuhuoneen villa (10 hengelle) 

Pinta-ala 175 m², kaksikerrosratkaisu. Olohuone / ruokailutila, 4 x kph, wc, 5 makuuhuonetta, joissa 

kaikissa parivuode. Kahteen makuuhuoneeseen mahdollista saada kaksi erillistä vuodetta. Oma terassi, 

piha, uima-allas. 
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Vuokrahinnat villat € / viikko ko. ajanjaksolla. 

 

• 2 tai useamman viikon yhtäjaksoisesta vuokrauksesta -5 % kokonaishinnasta, kun majoitus välillä 20.7 – 

30.8.2019, -10 % kokonaishinnasta muuna aikana. 

• 3kk tai aiemmin tilatut vähintään viikon kestävät vuokraukset -10 %,  

tarjous ei voimassa 20.7 – 7.9.2019. 

• Tarjouksia voi yhdistää. 

 

 3 mh villa 

115 m² 

4 mh villa  

130 m² 

4 mh villa  

160 m² 

5 mh villa 

175 m² 

29.12.18 – 5.1.19 1550 €  1710 €  1880 €  2030 €  

5.1 – 6.4.2019 1055 €  1200 €  1325 €  1385 €  

6.4 – 25.5.2019 1225 €  1370 € 1500 €  1610 €  

25.5 – 22.6.2019 1495 €  1540 €  1690 €  1830 €  

22.6 – 29.6.2019 2290 €  2565 €  2715 €  3230 €  

29.6 – 6.7.2019 2660 €  2795 €  3040 €  3590 €  

6.7 – 13.7.2019 3035 €  3300 €  3640 €  3970 €  

13.7 – 20.7.2019 3265 €  3475 €  3875 €  4180 €  

20.7 – 27.7.2019 3430 €  3655 €  4070 €  4370 €  

27.7 – 10.8.2019 3625 € 3825 € 4260 € 4560 € 

10.8 – 17.8.2019 3430 € 3655 € 4070 € 4370 € 

17.8 – 24.8.2019 2630 € 2900 € 3230 € 3545 € 

24.8 – 31.8.2019 2090 € 2250 € 2465 € 2720 € 

31.8 – 14.9.2019 1595 € 1710 € 1880 € 1990 € 

14.9 – 21.9.2019 1360 € 1520 € 1675 € 1765 € 

21.9 – 21.12.2019 1170 € 1335 € 1470 € 1540 € 

21.12 – 28.12.2019 1550 € 1710 € 1880 € 2030 € 

Tervetulopaketti* 91 € 116 € 116 € 121 € 

 

Tervetulopaketti* sisältää:  
Ruokatavaroita (pastaa, juustoa, viiniä, maitoa, mehua, vettä, hedelmiä, leipää, kinkkua, munia, jogurttia 

jne), siivoustarvikkeet (astianpesukonetabletit, astioidenpesuaine, keittiöpyyhkeet, tiskisienet, wc-paperi, 

ikkunanpesuaine, yleispuhdistusaine). 

 

Villan hintaan sisältyy / varustelu 

- Vastaanottopalvelut 

- Oma terassi, piha, uima-allas (allas avoinna toukokuusta lokakuun loppuun tai sään mukaan) 

- Liinavaatteet (lakanat ja pyyhkeet), huom. oma rantapyyhe mukaan 

- Perusvarusteltu keittiö (astianpesukone, uuni, mikro, keittolevyt, jääkaappi, pakastin, leivänpaahdin, 

kahvinkeitin, astiat, painekattila) 

- Pyykinpesukone ja kuivuri 

- Ilmastointi makuuhuoneissa 

- Takka  

- Terassikalusteet, puutarhatuolit 

- Sähkön, kaasun ja veden käyttö 

- Satelliitti-TV 

- Loppusiivous (ei keittiö), yli kahden viikon vuokrauksissa siivous joka viikon lopulla  

- 1 x autopaikka 
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- Langaton internet-yhteys 

- 1 x sisäänpääsy resortin spa-osastolle per hlö ja per päivä (ma-pe, vain yli 16-vuotiaille) 

- 1 x tunnin tennisvuoro viikossa per vuokrattu villa (saatavuuden mukaan) 

 

Villojen hintaan ei sisälly valmiiksi (maksut paikan päällä)  

- Paikallinen oleskeluvero 0,60 € / hlö / vrk (ei alle 18-vuotiailta) 

- Takuumaksu 1000 € / villa annetaan luottokortilla 

- Sisäänpääsy spahan la ja su (16 € / hlö / kerta), spa vain yli 16-vuotiaille 

- Tenniskentät (12 € / h) 

- Green feet (65 € / hlö) 

- Lisämaksulliset palvelut (kts. sivulta 9) 

- Uima-altaan lämmitys 80 € / viikko 

- Lisäsiivous kesken oleskelun 30 € / tunti (minimi 2 tuntia) 

 

 
 

LISÄMAKSULLISET PALVELUT KAIKKIIN MAJOITUKSIIN (tilaukset ja maksut ennakkoon): 

- Lisäsiivouspaketti (astiaspesukonetabletit, astianpesuaine, tiskiharja/sieni, keittiöpyyhe, 

yleispuhdistusaine, wc-paperi, ikkunanpesuaine) 31 € (noin viikon tarpeisiin) 

- Sängyt pedattuina 20 € - 90 € majoituksen koon mukaan (ilmainen 1.1 – 27.4 ja 26.10 – 31.12) 

- Lastenpaketti: Pinnasänky, lakanat ja syöttötuoli 35 € / viikko 

- Lemmikkieläin 55 € / viikko (yksi lemmikki per majoitus, rokotukset oltava voimassa) 

- Golf-auto 1-2 hengelle paikan päällä liikkumiseen (ei kentille): 159 € / viikko 

- Golf-auto 1-2 hengelle paikan päällä liikkumiseen (myös kentille, vain pelaajille): 259 € / viikko 

- Buffet-aamiaiset resortin ravintolassa 18 € / hlö / pv (ilmainen alle 9-vuotiaille) 

 

Vuokra- ja lisäpalveluhinnat ovat vuodelle 2019. Pidätämme oikeuden niiden muuttumiseen. 

 

Muuta  infoa 
Saatavilla myös juhla- ja cateringpalveluja, seminaaritiloja ja –palveluja, lisälakanat, takkapuut, silitysrauta 

ja –lauta lainattavissa vastaanotosta. 

 

Vuokrauksen yhteydessä ilmoita: 

- asukkaiden määrä ja nimet 

- takuusumman antavan henkilön nimi 

Maksuehdot 

Varausmaksu on 30 % kokonaisvuokrasta. Varausmaksu maksetaan tilauksen yhteydessä. Loppuosa 

maksetaan 40 päivää ennen vuokrauksen alkua. Jos vuokrajakson alkuun on vähemmän kuin 40 päivää, 
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suoritetaan koko vuokrasumma heti. Varausmaksuun lisätään palvelupalkkiomme 24 € / hlö. 

Vuokrakohteen vaihto ja vuokra-ajan muutos katsotaan aina peruutukseksi. Jos vuokrakohdetta ei oteta 

vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä, ei asiakkaalla ole oikeutta vuokran palautukseen. 

 

Peruutusehdot: 

Peruutus katsotaan tapahtuneeksi silloin kun tieto siitä on tullut toimistoomme. Toimistoajan ulkopuolella, 

sähköpostilla lähetetty peruutus katsotaan tapahtuneeksi seuraavana toimistopäivänä. Sähköpostin 

perilletulon asiakkaan tulee varmistaa joko odottamalla vahvistusviestiä tai soittamalla. 

a) jos peruutus tehdään viim. 39 vrk ennen vuokrauksen alkua, pidätämme kuluina 10 % 

kokonaisvuokrasta 

b) jos peruutus tehdään 38 - 21 vrk ennen vuokrauksen alkua, pidätämme kuluina 50 % kokonaisvuokrasta 

c) jos peruutus tehdään 20 - 13 vrk ennen vuokrauksen alkua, pidätämme kuluina 75 € kokonaisvuokrasta 

d) jos peruutus tehdään 12 vrk ennen vuokrauksen alkua tai myöhemmin, kulut ovat 100 %  

Maksettuja palvelupalkkiota ei palauteta missään peruutuksen vaihtoehdossa.   

 

Tärkeää huomioitavaa / dokumentit 

Kun loppumaksu näkyy tilillämme, lähetämme dokumentit noin 4 viikkoa ennen vuokrajakson alkua. 

Mukana tulevassa voucherissa (vuokratosite) on yhteystiedot, loma-asunnon osoite ja ajo-ohje / kartta 

kohteeseen. Taloon sisäänkirjautumisen yhteydessä tarkista vuokratun kohteen kunto. Huomauta 

mahdollisesta virheestä välittömästi paikan päällä, jotta se saadaan korjattua. Esitteen tiedot perustuvat 

talojen omistajan antamiin tietoihin.  

 

Vuokrauksen päättyessä luovuta avain 

vastaanottoon. Asiakas on vastuussa kohteessa 

aiheuttamistaan vahingoista. Ilmoitathan 

vahingosta heti paikan päällä mahdollista 

korvausta varten. Vahinkojen korvaus voidaan 

pidättää takuusummasta. Pakolliseen 

loppusiivoukseen ei kuulu astioidenpesu, uunin 

siivous eikä roskien poisvienti huoneistosta.  

 

Päivitys 15.8.2019.  

Kuvat Domaine de St Endréol. 
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