
 

Seaside Glass Villas Information 2020 

 
Tervetuloa Kemin LumiLinna alueen Seaside Glass Villaan. Sisäänkirjautuminen on klo 16 ja 
uloskirjautuminen klo 11. Voit tiedustella aikaisempaa sisäänkirjautumista tai myöhempää 
uloskirjautumista lisämaksusta. Vastaanottomme, lahjatavaraliikkeet ja SnowExperience365 
elämystila sijaitsevat päärakennuksessa ja ovat avoinna ma-la klo 10-18. Käykää vastaanoton 
kautta, kun saavutte.  
 
Jos saavutte illalla tai sunnuntaina, ei huolta, sisäänkirjautumionen onnistuu myös puhelimitse 
etänä. Muistakaa ilmoittaa myöhäiestä saapumisestanne aiemmin päivällä. 
 
Ohjeet klo 18:00 jälkeen tai sunnuntaina saapuville: 
- Ottakaa meihin aiemmin päivällä yhteyttä puh. 016 258878 ja saatte lisäohjeet. Jos ette ole vielä 
maksaneet majoitusta, huolehdittehan, että lähetätte meille sähköpostiosoitteene, jotta voimme 
toimittaa teille maksulinkin. Kun olemme vastaanottaneet maksunne, lähetämme teille villan 
numeron ja ovikoodin. 
Ovikoodiin syötetään ensin * sitten kuusi numeroa ja lopuksi * Muista painaa ovi hyvin kiinni, 
muuten se alkaa hälyttää. 
Huomaattehan, että villa on savuton. 
Villassa on pienkeittiö ja aamiaistarvikkeet toimitetaan huoneeseen ennen saapumistanne. Lähin 
kauppa on muutaman sadan metrin päässä. 
Jokaisessa villassa on oma wc ja suihku. Villa loftissa on myös oma sauna. 
Vastaanotosta voi ostaa juotavaa ja makeisia. Lähin kauppa on muutaman sadan metrin päässä ja 
avoinna päivittäin iltaan saakka. 
Kemin keskusta sijaitsee 1,5 km päässä. Lisätietoa ravintoloista ja kaupoista www.visitkemi.fi. 
Autoparkki on päärakennuksen vieressä, autoja ei turvallisuuden ja rauhallisuuden vuoksi saa viedä 
villan viereen. Nautitaan luonnon rauhasta! 
Jaa kokemuksesi FB & IG @SeasideGlassVilla. Arvomme syksyn aikana kuvansa jakaneiden ja 
meidät mukaan taganneiden kanssa ilmaisen yöpymisen.    
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Information in English: 

 
● Villas are located in the SnowCastle Resort. Reception, SnowExperience365, souvenir shops, 

pop up café are open on Mon-Sat at 10-18. 
○ Check out is at 11.00 and check in at 16.00. You can request for early or late check out, 

usually for extra charge.  
○ Please inform the staff if you are arriving after 18.00 or on Sundays by calling +358 

16258878. We can provide you with the code to your villa and you can do 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 available daily 
● Breakfast supplies are delivered to your villa before check in 
● SnowExperience365 is open Mon-sat at 10-18 
● There is a kitchenette in the villa and the nearest supermarket is 500 m from villa-area 
● There is a toilet and shower in each villa, there is a sauna in villa loft 
● Villas are heated / air-conditioned, there is always a comfortable 21-22 C temperature inside 
● Sauna is available in main building 3rd floor on request for extra charge 
● Restaurant Lumihiutale is now open only on request 
● FREE WIFI: SnowCastle free 
● City centre closeby. Easy to explore by walking.  

 
 
www.experience365.fi 
sales@experience365.fi 
 
Follow us on social media: 
 
Facebook and Instagram: @SeasideGlassVilla 
Facebook: @Experience365 @LumiLinnaSnowCastle 
Instagram: @365kemi 
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