Hei ystävämme,
Tervetuloa kotiimme plataniaksen yläkylässä !
Tässä on muutamia faktoja asunnoistamme , toivomme että tutustutte sekä niihin, että
”käyttöohjeeseemme” huolella, ja kunnioitatte toiveitamme ja ohjeitamme.
1. Huoneistokohtainen varustus:
Liinavaatteet ja astiastot, kattilat ja pannut yms.
(jos jotain puuttuu, laitathan merkinnän inventaariolistaan, kiitos)
Koneet ja laitteet:
• 4-levyinen liesi ja uuni, liesituuletin
• jenkkikaappi
• astianpesukone
• kahvinkeitin, leivänpaahdin
• pyykinpesukone
• ilmalämpöpumput makuuhuoneissa (ilmastointi kesällä ja lämmitys talvella)
• kattotuuletin olohuoneessa
• olohuoneessa myös takka, jossa pieni leivinuuni
2. Huoneistoissa internet-yhteys. Salasana löytyy huoneistomapista
3. Hintaan sisältyy:
Liinavaatteet; vaihtoliinavaatteet löytyvät huoneistosta,
voit vaihtaa ne halutessasi, viethän likaiset liinavaatteet heti pohjakerroksen sinikantiseen
muoviseen pyykkikoriin, näin ehdimme pestä ne seuraavaa käyttöä varten
(talonmies opastaa tarvittaessa)
kylpy- ja käsipyyhkeet ; otathan kuitenkin oman rantapyyhkeen mukaasi
loppusiivous; muita siivouksia ei kuulu hintaan, siivousvälineet löydät
huoneistostasi. Mikäli kuitenkin haluat siivouksen oleskelusi aikana, voimme tilata sen
erikseen, hinta on 20€ kerta ; tilaus talonmiehen kautta
Yhteiskäytössä on myös piha pienine uima-altaineen (ei lastenallasta), sekä kattoterassi,
jolta upeat näköalat merelle, Rodopoun niemimaalle ja Lefka Ori-vuoristoon. Kattoterassilla
sijaitsevat myös grillit.
Muuta huomioitavaa:
Avaimet: kun tiedämme tuloaikanne, kerromme mistä saatte avaimet.
Lähtiessänne avaimet jätetään huoneistoon.

Ohessa ohjeita hyödyksenne ja iloksenne !
”HOUSE KASTRÍ” on kakkoskotimme kreetalla

Asuntomme sijaitsevat syyskuussa 2010 valmistuneessa kuuden huoneiston kiinteistössä,
Plataniaksen yläkylässä Agios Dimitrioksen kirkon välittömässä läheisyydessä. Talossa on
vakituisia asukkaita, mm. suomalainen talonmies, joka osaa auttaa pikkuongelmien kanssa.
Lisäksi hän huolehtii kattoterassin, portaikon, pihan ja uima-altaan siisteydestä.

Asunto

Olemme yrittäneet varustaa keittiömme hyvin; jos jotain oleellista mielestäsi puuttuu,
niin laitathan kommentin inventaariolistaamme. Keittiöstämme mahdollisesti löytyvät
pesuaineet ja ruokatarvikkeet ovat vapaasti käytettävissäsi.
Tyhjennäthän pois lähtiessäsi jääkaapista pilaantuvat tuotteet ja kiikutat roskapussit
roskikseen kadun toiselle puolelle ( kirkon kulmalla) – loppusiivous, kun voi tapahtua vasta
muutaman päivän kuluttua. Samasta syystä toivomme, että astianpesukoneeseen ei jää
likaisia astioita.
Makuuhuoneiden jäähdytys/ lämmitys (tarvittaessa) tapahtuu ilmalämpöpumpuilla.
Kauko-ohjaimet löydät makuuhuoneista; käyttöohjeet - kuten kaikkien laitteiden
käyttöohjeet - löydät huoneistokohtaisesta ”raamatusta”.
Olohuonetta voit viilentää kattotuulettimella ja lämmittää puu-uunilla. Talonmies opastaa
mistä kunkin asunnon puut löytyvät.
Kadunpuolen parvekkeissa on ulkokaihtimet. Ne voit nostaa ylös vetämällä hihnasta
suoraan alaspäin. Kun lasket alas ne, vapautat lukituksen vetämällä hihnaa itseesi päin.
Muistathan sulkea ja lukita parvekkeiden ovet, kun poistut asunnosta pidemmäksi
aikaa. Vaikkakin olemme havainneet kreetalaiset perin rehellisiksi, saattaa liikkeellä olla
kaikenlaisia kulkijoita. Suljetut ovet suojaavat myös - sateen sattuessa - puulattioitamme
(2 kerroksen asunnoissa). Puulattiamme eivät myöskään pidä korkokengistä, märistä
pyyheliinoista tms.
Sisäkalusteet asuvat sisällä. Parvekekalusteet ovat erikseen, ne ovat kalusteita, jotka
viihtyvät ulkona. Jos löydät parvekkeeltasi kukka- tai yrttiruukun, voit varmaankin lirauttaa
sille vettä silloin tällöin. Näin nautit siitä pidempään.
Perinteiseen kreetalaiseen tapaan, emme laita WC-papereita pyttyyn vaan roskakoriin,
joka sinun on helppo tyhjentää vaikka päivittäin. Kylän vanhat viemäriputket tukkeutuvat
helposti.
Tupakointi huoneistoissa sisällä on EHDOTTOMASTI kielletty! Jos tupakoit parvekkeella
tai pihalla, huomioithan lähimmäisesi. Tupakoidessasi muistathan myös, että saarella on
kesällä todella kuivaa. Tuhka karistetaan ja savukkeet tumpataan vain niille osoitettuihin
paikkoihin. Olemme hankkineet tupakoitsijoille ”turvalliset” tuhkakupit pihoille ja
muutamille parvekkeille, käytäthän niitä.

Pysäköinti
Päiväsaikaan talon eteen voi pysäköidä. Jos autosi on muurin vieressa, se on yöksi
pysäköitävä kirkon viereisille pysäköintialueille (n. 50 m). Muuten mm. aamuyöllä liikkuvat
roska-autot eivät mahdu kääntymään kujallamme. Jos autosi on tiellä, kuulet sen kyllä!
Piha Ja uima-allasalue
Pieni suojainen pihamme avautuu länteen ja siellä on pieni uima-allas. Koska
pohjakerroksen asunnot sijaitsevat samalla tasolla, toivomme, että pihan käyttö rajoittuisi
valoisaan aikaan, noin klo 8.00-20.00.
Kattoterassi
Asuntojen yläpuolelta löydät kattoterassit: A-talon terassi on pääsääntöisesti A-talon
asukkaiden käytössä ja B-talon terassi vastaavasti B-talon asukkaiden käytössä. Rajanylitys
sallittua :)
Auringonlaskun aikaan terassimme on maailman paras paikka!
Huomioithan, että asut keskellä paikallisasutusta ja kirkon vieressä.
Alapuolella asuvien yöunien takaamiseksi terassilta siirrytään pois viimeistään klo 23.00.
Villiä yöelämää löydät Plataniaksen pääkadun baareista ja klubeista.
Jos Sinulla on jotain kysyttävää, löydät puhelinnumeromme asuntokohtaisesta
”raamatusta”. Sieltä löydät myös nämä samat ohjeet, mutta on ehkä hyvä tietää näistä jo
etukäteen.
Toivomme, että viihdytte!

