Seaside Glass Villas Information
Kesä-Syksy 2020 / Summer - Autumn 2020
● Sisäänkirjautuminen klo 16 ja uloskirjautuminen klo 11. Ilmoita henkilökunnalle
sales@experience365.fi saapumisaika. Voimme ilmoittaa lukkokoodin viestillä ja
majoituslomakkeen voit täyttää joko vastaanotossa tai villassassi saapumisajasta ja
sopimuksesta riippuen.
● LumiLinna-alueen villat ovat saatavilla 1.7. alkaen
● Yöpymiseen sisältyy SnowExperience365 -elämystila vierailu
● Aamiaistarvikkeet toimitetaan villaan ennen sisäänkirjautumista. Tarvikkeita täydennetään
pidemmän viipymän aikana ma, ke ja pe.
● Villa siistitään (roskat kerätään ja roska-astiat tyhjennetään, pyyhkeet vaihdetaan
tarvittaessa) viipymän aikana ma, ke ja pe.
● Villoissa on pieni keittiö, lähin kauppa sijaitsee 500 metrin päässä
● Vastaanotto, lahjatavaraliikkeet ja SnowExperience365 ovat avoinna 1.7. alkaen ma-pe
klo 10-17, muina aikoina sopimuksesta. Osa palveluista on poikkeuksellisesti suljettuna
tänä kesänä.
● Villoissa on wc ja suihku
● Ilmainen WIFI
● LumiLinna-alue sijaitsee uimarannan läheisyydessä meren rannalla. Vieressä on
puistoalue, frisbee golf-rata ja lyhyen kävelymatkan päässä Sisäsatama
kesäravintoloineen, Arctic Gems & Comics ja Kemin keskustan palvelut.

Information in English:
● Check out is at 11.00 and check in at 16.00. Please inform the personnel your arrival time
sales@experience365.fi. We can provide you with the code to your villa and you can do
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the check in via email and fill the customer information in your villa if you wish so and
depending on the time of your arrival.
Villas are located in the SnowCastle Resort. Some of the services are closed due to
COVID-19
Reception, SnowExperience365, souvenir shops are open from 1.7. onwards on Mon-Fri
at 10-17, other times on request.
Villas are available from 1.7.
SnowExperience365 entrance is included to your stay
There is a kitchenette in the villa and the nearest supermarket is 500 m from villa-areaThere is a toilet and shower in each villa
FREE WIFI
Beach, parks, old harbour, Arctic Gems & Comics, city centre closeby. Easy to explore
walking.
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Follow us on social media:
Facebook and Instagram: @SeasideGlassVilla
Facebook: @Experience365 @LumiLinnaSnowCastle
Instagram: @365kemi
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