Boka vedeldad badtunna
Bokar ni en ”badtunnestuga” har ni möjligheten att beställa en vedeldad badtunna till er
GuMo-stuga för en eller flera kvällar.
En underbar upplevelse som är extra härlig när det är kallt. Med massor av snö att kyla av sig i om
temperaturen skulle stiga. Vi hoppas kvällen kommer bjuda er på en stjärnklar himmel i goda
vänners lag!
Praktisk information
►GuMo kör tunnan till stugan på förmiddagen och fyller den med vatten. Förutsatt att du bokat en stuga
med ”badtunna möjligt” som standard. (Alla våra stugor har ej tillgång till vattenpåfyllning vilket är en
förutsättning).
►GuMo ser till att vattnet är varmt till kvällen (det går att avtala en cirka tid) och lämnar lite ved
så att ni kan underhålls elda om det skulle behövas.
►Ni badar och njuter med mössorna på!
►Tänk även på att dricka vatten/vätska om ni badar varmt och länge.
►Dricker ni dryck ur glasflaskor var extra försiktiga, tänk på att de kan gå sönder och
ni kan skära er i fötterna.
►Badtunnan rymmer 8 stycken sittplatser.
►Morgonen efter kommer vi och hämtar badtunnan för rengöring.

Pris 2.500 kr per kväll.

Ordningsregler
►Töm inte ur vattnet i tunnan det gör GuMo.
►Kaminen i tunnan får inte eldas i om det inte är vatten över kaminen.
►För att få hyra badtunna krävs att du är minst 18 år.
►Om det är skräp kvar i tunnan som tex glas, kläder, papper mm så tillkommer
det en extraavgift för städ av tunnan.
►Skulle tunnan vara förstörd/trasig när vi hämtar den dagen efter står ni för
alla kostnader.
►Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:
▪ Du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse i stugan/området.
▪ Om badtunnan används till ej avsett ändamål.
▪ Du eller någon i ditt sällskap uppträder störande i stugan/området.
►Ta hänsyn till grannar (nattro mellan 23:00 -7:00).
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