Välkommen till
Semesterbyn Kåranäs
Tack för din bokning!
Vi på Semesterbyn Kåranäs hälsar er välkomna!
På vår hemsida under stuguthyrning hittar ni
inventarielista över det som finns i stugorna
samt ett förslag på en packlista. På hemsidan
under onlinebokning kan ni se och hantera er bokning.
Har ni hund/husdjur med er så läs informationen längre ner på sidan.
Har ni frågor angående er bokning eller vistelse så kontakta oss!
Vi vill gärna tipsa om att på vår hemsida under aktiviteter och utflyktsmål finns förslag på vad ni
kan hitta på här på Semesterbyn samt populära utflyktsmål.
Vid ankomst & avfärd (Högsäsong) v.28-32 gäller följande:
Incheckning Ni har tillgång till stugorna från kl. 15.00 er första hyresdag.
Vi tillämpar självincheckning. Nyckel finns i nyckelbox vid stugans ytterdörr.
Utcheckning senast kl.10.00 avresedagen. Vi tillämpar självutcheckning.
När ni ställt iordning stugan enligt anvisning så kan ni lämna stugan.
Ni behöver inte kontakta personalen för kontroll.
Nyckel lämnas i nyckelboxen.
Vi finns på området och ni får gärna säga till innan ni åker.
Vi är tacksamma för feedback och vill gärna veta hur ni haft det under er vistelse hos oss!
Ankomst & avfärd övriga veckor på året utom vecka 28-32:
Nyckel finns i nyckelbox vid stugans ytterdörr.
Ni har tillgång till stugorna från kl.15.00 er första hyresdag, Utcheckning kl.10.00 avresedagen.
(Annan tid för inchecknig/utcheckning enligt ö.k.)
Om er ankomsttid är efter kl. 17.30 så meddela oss innan.
Anvisningar och Städning innan avfärd
Stugan - Städning ingår i hyran men stugan ska ställas i ordning och lämnas i vårdat skick.
Dvs. Sopor ska tas ut, disken ska vara diskad och inställd i skåpen.
Möbler som flyttats ska ställas tillbaka.
Ev. djurhår städas bort av djurägaren, ingår inte i städningen.
Har ni hyrt sängkläder så läggs de i samma påse de levererats i.
Grillen töms i avsedd behållare. Vi rengör grillgallret.

Stuga som lämnas i ovårdat skick debiteras med 2000 kr.
Båten- Har ni använt båten så ska den återlämnas rengjord.
Batteriet skall vara laddat när ni återlämnar båten.
ev. skada måste meddelas oss omgående.
Har skada på båten uppkommit av oaktsamhet eller försummelse är gästen skyldig att ersätta
detta före avresa.
Nyckel till båten och flytvästar lämnas i stugan.

Båt med elmotor ingår i stugan
Båten är en aluminiumbåt 440 med elmotor. Batteriet behöver bara laddas om ni använder båten
mycket. Laddstation finns vid båtplatsen.
Det ingår 2 st vuxenflytvästar till båten. Ni ansvarar själva för att de används av rätt storlek till
rätt person.Vi tillhandahåller inga flytvästar till barn.
Grillarna som finns på området vid sjön är till för alla. Ta med kol och tändvätska om ni önskar
grilla. Släck ordentligt innan ni lämnar grillplatsen. Vattenspann finns vid grillarna.
I stugorna finns TV med de fria svenska kanalerna samt satellit-tv.
Trådlöst internet finns i Semesterbyns område och fungerar i stugorna och ingår i hyran.
Det finns en gemensam tvättstuga för husen. Det kostar 20 sek/tvätt inkl tvätt & sköljmedel.
Önskar ni lägga till någon extratjänst så går det bra att maila oss innan ankomst så lägger vi till
det till er bokning.
Vi ber er respektera hastighetsbegränsningen på området Max 30 km/h för allas trevnad och
säkerhet!

Varmt välkomna till Semesterbyn Kåranäs!
Vägbeskrivning
Använder ni Google maps så skriv Kåranäs Stugbyn 2 362 50 Väckelsång
så kommer ni rätt!
Koordinater
WGS 84 (lat, lon):N 56° 36.208', E 14° 55.722' WGS 84 decimal (lat, lon):56.60347,
14.92870 RT90:6275470, 1446166 SWEREF99:6273250, 495623
Från Växjö:
Kör Väg 27 mot Karlskrona och Tingsryd, (På gammal karta står det väg 30)
Ca 3,5 mil efter Växjö kommer samhället Väckelsång,
Kör igenom Väckelsång, forstätt ca 3 km, på höger sida kommer en P- plats (bra att stanna på
för vänstersvängen över stora vägen.)Titta efter skylt Semesterby (vit skylt med svart text)
Följ skyltarna. Framme!
Från Tingsryd:
Kör ca 8 km på väg 27 mot Växjö. (På gammal karta står det väg 30)
Busshållplatsen heter Kåranäs, strax efter busshållplatsen, titta efter skylt Semesterby.
(vit skylt med svart text) Följ skyltarna. Framme!
Har ni frågor så bara ring eller sänd ett mail!

SEMESTERBYN KÅRANÄS • 362 50 • VÄCKELSÅ NG
TELEFON: • MIA: 0730-66 70 89• JOHAN:0705-79 93 96
e-mail:info@semesterbyn.se • www.semesterbyn.se

Har ni hund / husdjur med er till stugan?
Vi älskar hundar och självklart så ska hunden få följa med på semester på landet!
Vi måste dock ha vissa regler..
• Vi vill inte att husdjur vistas i möbler eller sängar i stugan.
• OBS! Alla djurhår i stugan städas bort av djurägaren, ingår inte i städningen.
• När du rastar hunden/husdjuret så plockar ni naturligtvis upp efter den om den gjort
sina behov på området. Gäller även på åkrar, hagar etc. Dvs HELA Semesterbyns område.
• Hunden måste hållas kopplad på området, men får självklart bada vid badplatsen anvisad
för hundarna.
• Skulle din hund/husdjur orsaka skada i stugan eller på området så ansvarar du för det.
• Tänk på att vissa människor är rädda för hundar och visa hänsyn. Kontrollera om det
finns andra hundar som bor i semesterbyn.
• Se till att din hund inte stör andra gästar.
• Hunden får inte vistas i djurens hagar! Vi ansvarar inte för ev skador på din hund som
uppstått på Semesterbyns område eller kringliggande gård.

Veterinärer i närheten:
Veterinärvård finns strax utanför väckelsång tel: 0477-337 00 (+46 477 337 00)
Anicura Läckeby Djursjukhus 0480-429700 (dygnet runt)
Älmhults Veterinärklinik 0476-711 13
Evidensia Djursjukhuset Växjö 0470-719050 (fram till kl 22)
Växjö Nya Djurklinik 0470-24015

Apotek finns i Tingsryd.

