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Saapuminen ja lähteminen

Avainten vastaanotto Malagan lentokentällä

Avaimet Rautuki –Säätiön Espanjan asuntoihin saat ja palautat kumppanimme Autokatin
(BlueCat) kautta.

Matkalaukut saatuanne soittakaa Autokatti SA:n palvelunumeroon +34 670 581 042 ja
kertokaa huoneistonne numero ja nimenne. Teille tuodaan avaimet minibussipysäkille.

(Yöaikaan avaimen tuova henkilö voi olla espanjalainen, joten varautukaa kertomaan huo-
neen numero englannin kielellä).

Bussipysäkki - "Bus de Cortesía"

Kun tulette ulos tuloaulasta, kääntykää oikealle ja kävelkää rakennuksen viertä sen kulmal-
le asti (n. 30m). Kulmalta alkaa tunneli, joka kaartaa hieman oikealle. Jatkakaa tunnelissa
n.200m kunnes saavutte toiselle bussipysäkille, jonka kyltissä lukee: "Bus de Cortesía".

Autokatin lentokenttäbussi on valkoinen ja sen kyljissä on kolme oranssia raitaa, Autokatin
sininen kissalogo sekä teksti: "BlueCatParking".

Autokatilta saat yhden avaimen huoneistoon sekä portin avaimen.

Pidä hyvää huolta huoneiston avaimesta, koska sen hävittyä joudumme vaihtamaan lukon.
Mikäli avain sattuisi häviämään, on huoltoyhtiöllä vara-avain. Avainten katoamisesta aiheu-
tuvat kulut peritään luonnollisesti vahingon aiheuttajalta.

Malagan lentokentältä Riviera Golfiin

Kohteen osoite on Avenida del Golf 137, 29649 Mijas. Taloyhtiö koostuu neljästä erilli-
sestä pienkerrostalosta; säätiön huoneistot ovat kaikki samassa rakennuksessa. Taloyhtiöl-
lä on oma uima-allas, jossa on myös lasten allas, auringonottoterassi, pieni puutarha sekä
parkkipaikkoja.

Autolla matkustettaessa navigaattori opastaa perille Riviera Golfiin, kun osoitteeksi anne-
taan Urbanizacion Riviera del Sol, 137, Malaga, Spain. Parkkipaikka sijaitsee Calle de
Acuario de la Urbanizacionin varrella (heti kadun alkupäässä, vasemmalla). Parhaiten löy-
dät perille antamalla määränpääksi näiden kahden kadun risteyksen.

Lentokentältä pääsee helposti taksilla Riviera Golfiin.
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Voit vuokrata auton kätevästi Autokatin kautta, jolloin saat huoneiston avaimet ja auton
samasta paikasta. Palvelu on suomenkielinen.

Yhteystiedot: Autovuokraamo AutoKatti
Avd. Garcia Morato 12
Aeropuerto de Málaga - Costa del Sol
Puhelin : +34 952 468627
Sähköposti: info@autokatti.com
www.autokatti.com

Malagan lentoasemalla toimii myös useita muita autonvuokrausketjuja mm. Avis, Europcar,
Hertz, Sixt.

Lentokentältä pääsee myös "metrojunalla" Fuengirolaan, josta on taksimatkaa Riviera Gol-
fiin noin 12 km. Junat kulkevat päivittäin noin puolen tunnin välein. Viimeinen juna lento-
kentältä lähtee n. klo 23:00 Fuengirolan suuntaan. Juna-aseman portti on samassa tasossa
kuin tuloterminaali. Seuraa opasteita. Fuengirolassa asema on pääteasema (maanalainen)
ja heti sen vieressä on takseja, joilla voit jatkaa matkaa Riviera Golfiin.

Jos haluat suomenkielistä palvelua ja varata jo etukäteen kuljetuksen Malagan lentokentäl-
tä säätiön asunnoille, tee tilaus sähköpostilla hyvissä ajoin ennen matkaasi: karris-
pain@luukku.com tai kuljetus@replay.fi. Kuljetus maksetaan käteisellä suoraan kuljettajal-
le. Puh. +34  620 621 471 / Ari-Matti. Kuljetus myös isommalle ryhmälle, max.8 henkilöä.

Huomioithan, että saat huoneiston käyttöösi vasta klo 16 varauksen alkamispäi-
vänä. Kohde siivotaan perjantaisin klo 11:00–16:00 välillä. Ethän vie matkatava-
roita asuntoon siivoojan tielle ennen vuokra-aikasi alkamista!

Paluumatka

Huomioithan, että huoneisto on luovutettava lähtöpäivänä klo 11 mennessä.

Malagan lentokentällä on oltava noin kaksi tuntia ennen koneen lähtöä. Paluumatkalle voit
tilata taksin lähellä supermarketia olevalta taksiasemalta. Voit kirjoittaa seuraavan espan-
jankielisen tekstin ja lisätä päivämäärän, kellonajan ja asunnon numeron niille varattuihin
kohtiin:
”POR FAVOR, NOS PODRIA LLEVAR AL AEROPUERTO INTERNACIONAL, EL DIA ____(pvm)
RECOJANOS EN RIVIERA GOLF NO. ____(asunnon nro) AVDA DEL GOLF URB.RIVEIERA
DEL SOL A LAS _____HRS. (kellonaika)

Avaimen palautus lentokentällä

Soittakaa 5 - 10 minuuttia ennen lentokentälle saapumistanne palvelunumeroon:
+34 670 581 042 ja Autokatti noutaa avaimen minibussipysäkiltä lähtevien lentojen puo-
lelta, joka on yläkerrassa uuden terminaalin (T3) edessä.
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Kohteessa

Huoltoyhtiö

Jos sinulla on huoneistoon liittyviä ongelmia tai hukkaat avaimen, käänny huoltoyhtiön
puoleen:
Kesäkatu S.L.
puh +34 663 976 922 (matkapuhelin)
       +34 952 666 066 (toimisto)
info@kesakatu.es, Avenida Nuestro Padre Jesus Cautivo 27, 29640 Fuengirola

Hätätilanteissa (esim. vesivuoto tai avaimen häviäminen) apu järjestetään mahdollisimman
nopeasti. Huomioithan kuitenkin, että vähemmän kiireelliset korjaukset (tv-kanavat hukas-
sa tai netti ei toimi) hoidetaan Espanjassa vain arkipäivisin. Iltaisin ja viikonloppuisin päi-
vystys matkapuhelinnumerossa +34 663 976 922 on vain hätätilanteita varten. Muutoin
soita ongelmastasi huoltoyhtiölle toimistoon arkisin klo 10-18 (Espanjan aikaa)
puh.+34 952 666 066.

Suomen konsulaatti

Suomen kunniakonsulaatti on avoinna ma-pe klo 10:00–13:00.
Osoite: Blasco de Garay 7-9 D, 29001 Malaga,
puh +34 95 221 2435 ja +34 95 221 2423, sähköposti finlandia_malaga@mundivia.es

Portti

Portti aukeaa toisin kuin lukot Suomessa eli avainta vasemmalle, vastapäivään hellästi
kääntämällä. Portteja ollaan uusimassa, joten avaimet eivät välttämättä käy molempiin
portteihin.

Internet

Verkon nimi: AVATEL_15 (asunto 15), AVATEL_16 (asunto 16), AVATEL_18 (asunto 18)
Salasana: 6skAxXVb

Sähkö

Huoneistoissa on 220 voltin vaihtovirta kuten Suomessakin. Pistokkeet ovat myös yhteen-
sopivia omiin sähkölaitteisiisi.

Ohjeita huoneistojen käyttäjille

Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa lomakohteiden hyvään kuntoon ja siihen, että
kohteiden ylläpitokustannukset pysyvät matalina. Mitä vähemmän kohteita tarvitsee korja-
ta ja tehdä ylimääräisiä huoltoja, sitä edullisempaa lomakohteiden käyttö meille kaikille
VR:läisille on. Jätä kohde käyntisi jälkeen siihen kuntoon kuin toivoisit sen saapuessasi ole-
van.
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· Viikon aikana tapahtuvasta siivouksesta vastaa asiakas itse. Loppusiivous kuuluu huo-
neiston hintaan. Huolehdithan kuitenkin siitä, että liinavaatteet on kerätty yhteen paik-
kaan, jääkaappi tyhjennetty, roskat viety ja astiat pesty lähtiessäsi. Talousjätteitä var-
ten taloyhtiöllä on keräilyastiat, jotka sijaitsevat pääportin puoleisella kadulla.

· Varmista, että lämminvesivaraaja on päällä, jotta saat lämmintä vettä. Varaaja sijaitsee
keittiössä jääkaapin yläpuolella. Varaaja on päällä, kun seinässä oleva katkaisija on I-
asennossa ja punainen merkkivalo palaa. Bideen käytön jälkeen sulje hanat, muuten
kuuman veden kierto menee sekaisin.

· Huoneistoissa ei ole kiinteistöön kuuluvaa lämmitysjärjestelmää, mutta lämpötilaa voi-
daan säätää (lämmitys/viilennys) huoneistoon asennetun ilmalämpöpumpun avulla.
Ilmalämpöpumpun kello tulee tarkistaa asuntoon mentäessä. Kellon tulee olla paikalli-
sessa ajassa, jotta ilmastointi toimii automaattisesti. Katso erillinen käyttöohje.

· Muista pitää ikkunoita auki riittävän usein, jotta kosteus pääsee haihtumaan huoneis-
tosta. Luonnollinen ilmanvaihto estää homepesäkkeiden syntymisen rakenteisiin. Asun-
toon on asennettu sähkötuuletin, joka saa käyttövoimansa aurinkokennosta. Tuuletti-
men avulla parannetaan asunnon ilmankiertoa. Siivooja jättää ikkunat auki ilmankier-
ron takaamiseksi.

· Astianpesu- ja pyykinpesukoneen vedenotto on aina kytkettynä.

· Olohuoneen sohvan mekanismi säilyy ehjänä, kun sitä käsitellään oikein. Sohvan aukai-
su vuoteeksi tapahtuu siten, että sohvaa siirretään keskemmälle lattiaa ja painetaan
sitten kevyesti selkänojasta. Sulkiessa vastaavasti nostetaan kevyesti selkänojasta - ei
tarvita voimaa! Ethän istu sohvalla, jos olet juuri levittänyt aurinkoöljyä ihollesi.

· Asuntojen vuodevaatteita esim. tyynyjä ja peitteitä ei saa viedä pois asunnosta (esim.
uima-altaalle).

· Aurinkotuolit on tarkoitettu allasalueen käyttöä varten. Aurinkotuoli on palautettava ai-
na huoneiston parvekkeelle.

· Jokaisessa huoneistossa on oma kassakaappi makuuhuoneen vaatekaapissa. Suositte-
lemme, että säilytät arvoesineesi, matkalippusi, passisi sekä ylimääräiset rahasi siinä.
Kassakaapin lukitus tapahtuu 4-6 numeroisella koodilla, jonka jokainen lomailija mää-
rittelee itse tai avaimella. Kassakaapin ovi jätetään auki loman loputtua.

Taloyhtiön yleiset järjestyssäännöt

Haluamme muistuttaa taloyhtiön järjestyssäännöistä. On tärkeää, että otamme huomioon
naapureiden viihtyvyyden niin huoneistoissa sisällä kuin parvekkeella ja uima-altaallakin.
Tämä ei ole hotelli vaan asuintalo, joten on tärkeää ottaa huomioon naapureiden yörauha.

Uima-altaan käyttö on sallittua klo 9.00–23.00. Lapsia ei saa jättää yksin altaalle ilman
valvontaa. Kylpyhuoneen käyttöä pyydetään välttämään yöllä klo 23.00 jälkeen. Pyydäm-
me myös, että huoneistoissa ei käytetä korkokenkiä kivilattian kaikumisen johdosta. Ran-
nalta tultaessa on vältettävä hiekan kulkeutumista huoneistoihin.
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Ruoka ja juoma

Ateriat valmistat hyvin varustetussa keittiössä. Tarvikkeet saat kätevästi lähimmästä ruo-
kakaupasta (supermercado), joka sijaitsee saman kadun alkupäässä, rannan suuntaan n.
300m.

Juomavedeksi suosittelemme pullotettua vettä (aqua mineral). Hanaveden runsaan kalkki-
pitoisuuden vuoksi kahvinkeitin on usein ”tukossa”, joten kalkinpoisto on tarpeen melko
usein. Etikka lisättynä veteen on tehokas tapa kalkinpoistoon. Suodata käsittelyn jälkeen
pelkkää vettä pari kertaa, jotta etikan haju poistuu keittimestä.

Huoneistoissa on astiastot, joiden pesusta lomaviikon aikana huoneiston käyttäjä huolehtii
itse. Käytettävissäsi on astianpesukone, ja sen häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi tu-
lisi sihdin puhtaus tarkistaa ennen ensimmäistä käyttöä. Käytä ainoastaan konetiskiainetta!

Terassilla on ulkogrilli. Sytytyspaloja voi ostaa lähimmästä ruokakaupasta. Muista puhdis-
taa grilli ennen lähtöäsi.

Lähipalvelut

Samalla kadulla on kaksi ruokakauppaa, apteekki, ensiapuasema ja autovuokraamo. Ran-
nan suuntaisen moottoritien varrelta löytyy kävelyetäisyydeltä ostoskeskuksia, ravintoloita,
kauppoja, pankkeja ja huoltoasema.

Muista, että pienet kaupat ovat siestan aikana n. klo 13.30–16.30 suljettuja. Useat liikkeet
ovat lisäksi sunnuntaisin kiinni.

Alueella on runsaasti ravintoloita, joista suurin osa sijaitsee rantatien varrella sekä Marbel-
lan, että Malagan suuntaan. Ruokaravintolat ovat tavallisesti auki klo 12:00–16:00 ja klo
19:00–23:00.

Palvelupalkkio sisältyy yleensä hotelli- ja ravintolalaskuihin, joten juomarahan antaminen ei
ole pakollista. Tapana kuitenkin on antaa hieman juomarahaa tarjoilijalle, kantajalle, huol-
toaseman hoitajalle, taksinkuljettajalle jne.

Lääkäripalveluja saa Centro Medico Rivierasta, joka on Avenida del Golfin varrella. Ympäri
vuorokauden päivystävä terveyskeskus Centro Medico El Zoco on El Zoco-kauppakeskuksen
vieressä n.1km Marbellaan päin.

Lähin taksiasema on ruokatavarakaupan lähellä (kadun toisella puolella).

Kulkeminen Riviera Golfista bussilla: Supermarketin kohdalla on moottoriliikennetien alikul-
ku, jonka kautta pääset Fuengirolan ja Malagan suuntaan menevien paikallisbussien pysä-
kille. Melkein samalla kohtaa tien toisella puolella on vastaavasti Marbellan suuntaan me-
nevien bussien pysäkki. Bussimatkoille kannattaa varata pikkurahaa valmiiksi.
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Vieraskirja

Löydät nettisivuiltamme vieraskirjan, johon voit jättää lomakertomuksia ja vinkke-
jä seuraaville asukkaille. Voit jättää lomakertomuksesi myös Facebookiin tai
Yammeriin ryhmään Rautuki-Säätiö.

Palaute

Toivoimme saavamme palautetta toiminnan kehittämiseksi sähköpostilla osoittee-
seen rautuki@vr.fi tai Rautuki-Säätiön internet-sivujen kautta:
https://www.rautuki.fi/palaute/

Saat lomasi jälkeen myös palautekyselyn sähköpostiisi, voit antaa palautteesi
myös sitä kautta.


