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Tervetuloa Vallitun leirikeskukseen

Majoitusmökit metsärinteessä

Majoitusmökit metsärinteessä

Leirintäkeskuksen piha-alue ja rakennuksia

Rantasauna

Laavu
Vallituntie 140, 36200 Kangasala
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Esittely
Vallitun leirikeskus sijaitsee Vesijärven rannalla ja toimii ryhmien leiri-, koulutus-, kurssi- ja
vapaa-ajanviettopaikkana kesäkaudella 1.5. - 30.9. Majoittumistilat ovat käytössä 1.6.
- 15.9. välisenä aikana. Leirikeskuksella on runsaat piha-alueet mm. jalkapallokenttä ja
frisbeegolfrata. Vuokrahinta sisältää käsin tiskaus- ja siivousvälineet ja aineet, wc- ja
käsipaperit sekä jätesäkit.
Alueen rakennukset ja varustelu
▪

Huoltorakennuksessa sähköistetty keittiö - ruokailutila ja arkiastiasto n. 50 hengelle, sähkö- ja puuhella, kahvinkeitin, mikro, vedenkeitin, jääkaappi, pakastin
ja kellarissa kylmätilat. Rakennukseen tulee kylmä ja kuuma vesijohtovesi.

▪

Majoitusmökkejä 6 kpl (ei sähköä), majoitustilaa n. 38 hengelle. Tuo itse liinavaatteet, tyyny ja peitto tai makuupussi. Alueella myös runsaasti telttailutilaa.

▪

Hirsinen sähköistetty kokoontumismökki n. 20 hengelle. Mökin voi lämmittää tarvittaessa puilla lämmitettävällä kamiinalla.

▪

Kuivakäymälät 6 kpl, vesipisteet vieressä.

▪

Grillikota n. 10 hengelle ja laavu, jossa leirinuotiopaikka n. 30 hengelle

▪

Rantasauna ja pukuhuone - takkatila (ei sähköä), kuivakäymälä ja vesipiste
vieressä ja pihagrilli. Saunan käyttövesi pumpataan käsipumpulla järvestä.

Tarkista ajantasainen varaustilanne osoitteesta http://timmi.tampere.fi
Varaukset ja lisätiedot kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
▪

sähköpostilla: vapaa-aikapalvelut(at)kangasala.fi

▪

puh. 044 486 0447 tai 050 550 9748

▪

Avain kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toimistosta ma-pe klo 9.00 -15.00,
osoitteesta Kuohunharjuntie 9, 36200 Kangasala.

▪

Peruutukset tulee ilmoittaa kulttuuri ja vapaa-aikapalveluihin viimeistään 4 viikkoa (28 vrk) ennen käyttövuoroa, tämän jälkeen peritään 50 % varauksen hinnasta.

▪

Varaus maksetaan varauksen jälkeen laskulla
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Huollon ja päivystyksen yhteystiedot
▪

arkisin klo 8.00 - 15.00 Rekolan Paja, p. 050 3876 172

▪

päivystys kiireellisisissä ja varaa tai vahinkoa aiheuttavissa tilanteissa:
kiinteistö ja sähkö puh. 050 5509 061
vesi puh. 050 5702464

Kiinteistölle tai irtaimistolle aiheutuneesta vahingosta laskutetaan kulujen mukaan. Ylimääräisestä, asiakkaan toiminnasta johtuneesta siivouksesta voidaan laskuttaa erikseen aiheutuneiden kulujen mukaan. Tiloja koskevat tarkemmat ehdot ovat saatavilla
tilan vuokraajalta.

