
	

	

Renditingimused ja reeglid 

Suvepäevad ja Seminarid 

Armas külaline! 

Valkla Rand on alati olnud suuremate kuurortide kõrval vaiksem rand,  mis sobib 

eelkõige rahu otsivale suvitajale. Tänaseks oleme puhkekeskusest teinud suvituskoha, 

kus pakume mitmekülgseid võimalusi puhkamiseks ja sündmuste tähistamiseks.  

Puhkekeskus Valkla Rand sobib tänu oma suurepärasele asukohale mere ääres ja 

Tallinnast vaid 30 minutise autosõidu kaugusele jäädes ideaalselt ettevõtetele 

erinevate sündmuste korraldamiseks. Oleme korraldanud suvepäevi 200-400-le 

inimesele, samuti meeskonna koolituspäevi 10-20-le inimesele. Meie juures on peetud 

seminare koos toitlustusega 140-le inimesele ja pidulikke vastuvõtte kuni 100-le 

inimesele. 

Meie juures saate korraldada: seminare, meeskonnapäevi koos toitlustuse ja saunaga, 

ärilõunaid, grupilõunaid ja pidulikke õhtusööke; vastuvõtte, firmade suvepäevi 

Meie paljukiidetud menüü on koostatud meie peakoka Elar Jürimäe poolt, kes hindab 

kohalikku ja kvaliteetset toorainet. Menüüd on koostatud nii, et iga külaline leiaks 

endale midagi meelepärast. 

Alljärgnevalt on välja toodud meie puhkekeskuse kompleksi reserveerimise 

tingimused ja võimalused. 



	

	

Renditingimused ja võimalused alates 01.01.2020 

 

PUHKEKESKUSE JA LISATEENUSTE RENDITINGIMUSED JA HIND 

• Kogu kompleksi rendihind koos majutuse ja saunadega on 3500€, millele 

lisanduvad söögid, joogid ja lisateenused vastavalt Puhkekeskuse Valkla rand 

hinnakirjale. 

• Rentides kogu Puhkekeskuse Valkla Rand kompleksi koos majutuse ja 

saunadega, arvestatakse Teie rendiajaks ajavahemik 13:00 – 11:00 (järgmise 

päeva hommikuni), sh. ka majutus. Selle aja sisse peab mahtuma ka kogu 

ettevalmistusaeg 

• Kogu kompleksi on võimalik rentida ka päevaseks sündmuseks ilma majutuse 

ja saunadeta, siis arvestatakse rendiperioodiks ajavahemik kell 12:00 – 24:00. 

Sel juhul on kompleksi renditasu 1500€ 

Lisateenusena on meilt võimalik tellida 

• Helitehnika rent  

• Baarmani teenus 

• Aerusurf ehk SUP laudade rent  

• Aerusurf instruktori teenus 

 

 

 



	

	

PUHKEKESKUSE KOMPLEKSI RENDI HINNAS SISALDUB 

Restoranisaal 

• Restoranisaal on teie käsutuses ajavahemikul kuni 13:00 - 03:00-ni. 

• Restorani saal on 215m2 ja mahutab istuma kuni 100 külalist - restoranisaalis 

on istekohti 100-le. 

• Restorani saalis jagub ruumi nii peolauale, bändile kui ka tantsuruumiks. 

• Restoranis on 2 tualettruumi, milles mõlemas on 2 privaatset wc-d. 

• Restoranis on olemas ventilatsioon ja kliimaseade. 

• Restoranist viib eraldi uks (1 uks) ka restorani mereterrassile 

Restorani mereterrass 

• Restorani mereterrassil on 40 kohta. Soovikorral saame paigaldada terrassile ja 

selle esisele alale lisalauad kuni 200-le inimesele 

Seminariruum 

• Seminariruum suurusega 40m2 sobib lisaruumiks bändile, lastetoaks 

abiruumiks vms. 

• Seminariruumis on olemas pimendavad rulood, teisaldatav ekraan, pabertahvel 

ja pliiatsid, projektor VGA, HDMI ja Mini-port sisendiga (rendime lisatasu eest); 

ning kliimaseade. 

• Restorani saali kõrval asuval seminariruumil on lisaks ka veel eraldi sissepääs 

õuest. 

 



	

	

 

Majutuskohad kuni 101-le 

Kogu kompleksi rentides koos majutusega, pakume majutust “katuse all” koos 
lisavooditega kuni 101-le inimesele. Soovikorral saab päevase kompleksi rendiga 
tellida ka majutuse, kuid siis arvestatakse majutuse hinda vastavalt tavahinnakirja 
alusel. 

• Metsatare 7 tuba (2 -5 kohalised toad mahutavusega kuni 24 inimest. 

Lisavooditega võimalus mahutada  kuni 29 inimest. Igal toal on privaatne 

sissepääs ning wc ja dušš. Metsatare majutuse hinna sisse kuuluvad voodilinad 

ja rätikud. 

• 2 Saunamaja (mõlemas saunamajas on 10 magamiskohta ärklikorrusel). 

Lisakohtadega on võimalus mahutada kuni 16 inimest ühte majja, kahe maja 

peale kokku koos lisavooditega on kuni 32 kohta. Majades on 1 wc ja 2 dušši, 

eesruum laudade ja pinkidega, maja terassil on lauad ja pingid ning grillimisala, 

kus on olemas ka grillimisvahendid ja grilltarvikud. Grillsüsi ja puud grillimiseks 

tuleb soetada lisatasu eest.  

• Mõlemas saunamajas on Soome saun (leiliruumi mahutavus kuni 10 in.), 

kööginurk, kümblustünn terassil (mahutavus 6 in).   

• Saunamaja majutuse juurde kuuluvad voodilinad.  

Rätikute rent eraldi tasu eest (2 €/tk) 

• Kahekohalised kämpingud (20tk), kokku mahutavad kämpingud 40 inimest. 

Kämpingu hinna sees on voodilinad, elekter, wc ja dušši kasutamine peamaja 

küljes olevas Jetisaunas. Kämpingu hinnas ei sisaldu rätikud, rätikute rent 

eraldi tasu eest (2 €/tk) 



	

	

Lisaks kuulub puhkekeskuse kompleksi 

• 2 VõrkpalliplatsI ja lauatennise laud vaba aja veetmiseks. 

• Lastemänguväljak ja võrkkiiged 

• Kinnine parkla kuni 100-le autole. 

• Telkimisala telkidele ja autokaravanidele ning lõkkekohad (2 tk) 

• Lautrikoht paadi, jettide või surfivarustuse merre laskmiseks. 

NB! Kompleksi rendi hulka ei kuulu Valkla rannabaar, mis teenindab 

rannakülalisi.  

 

RENTIMISTINGIMUSED JA REEGLID:   

• Kogu kompleksi rendiaeg on alates kell 13:00 kuni järgmise päeva kella 11:00-ni, 

sh. ka majutus. Selle aja sisse peab mahtuma ka kogu ettevalmistusaeg 

• Kogu kompleksi rendi puhul  on restorani saali kasutamise aeg kuni kella 03:00-

ni.  

• Kliendi poolt toodud tehnika, dekoratsioonid, installatsioonid ja muu inventar 

peab olema maha võetud ja ära viidud peo lõpuks. Juhul kui on renditud kogu 

kompleks siis kella 11:00-ks järgmisel hommikul. 

• Restorani laes oleva taustamuusikaks mõeldud helisüsteemi kasutamine on 

võimalik kokkuleppeliselt. Võimalik on eraldi rentida ka helitehnikat, mis 

sisaldab: 2x aktiivkõlarit, 2x bassikõlarit, pulti ja mikrofoni.  

• Vali muusika meie väliterritooriumil on lubatud kuni kella 23:00ni.   

• Tubadesse majutumine toimub alates kella 15:00st ning check-out hiljemalt 



	

	

kella 11:00-st. Sisse- ja väljaregistreerimine teistel kellaaegadel toimub ainult 

eelneval kokkuleppel.   

• Hommikusööki pakume ajavahemikul 9:00 – 10:00 

• Saabumisel jagatakse toavõtmed kliendi esindajale, kes need hommikul kella 

11:00-ks tagastab. Võtme kaotamise trahv on 20 € võtme kohta. 

• Ilutulestik on lubatud kuni kella 23:00ni.  

• Puhkekeksuse alale ülesseatavad lavad ja telgid on lubatud ainult eelneval 

kokkuleppel ning nende asend tuleb eelnevalt puhkekeskuse esindajaga kokku 

leppida. 

• Klient on kohustatud tagama tuleohutusreeglitest kinnipidamise kogu 

rendiperioodi vältel. 

• Puhkekeskuse Valkla rand kõikides siseruumides on keelatud suitsetada! 

 

TASUMINE JA BRONEERIMISTINGIMUSED 

• Broneeringu kinnitab ettemaksu tasumine kinnitatud hinnapakkumisest või 

vastav garantiikiri (riigiettevõtete puhul).  

o Kogu kompleksi rentides koos majutuse ja saunadega on ettemaksu 

summa 2000€ (sisaldab KM 9%). 

o Kogu kempleksi rentides päevaseks ajaks on ettemaksusumma 1500€ 

(sisaldab KM 20%). 

• Pakkumine kinnitatakse ja tellimus vormistatakse miinimum osalejate arvuga.  

• Kinnitatud hinnapakkumise summa ei saa väheneda, olenemata lõpliku 

osalejate arvu vähenemisest või menüüvaliku muudatustest.   

• Ettemaks tagastatakse vaid juhul kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 90 



	

	

päeva, tagastamisele ei kuulu 10% ettemaksust, mida arvestatakse 

teenustasude katteks. 

• Hiljem kui 90 päeva tühistatud broneeringu tasu tagastamisele ei kuulu. 

• 2 nädalat enne sündmuse toimumist edastatakse lõplik osalejate arv ja II 

osamakse sooritatakse 1 nädal enne sündmuse toimumist või peale sündmust 

(riigiettevõtted). 

• Sündmuse lõplikku tellimust (ajakava, menüüvalikut, inimeste arvu, 

lisateenused, avatud baari soov jms.) ootame hiljemalt 2 nädalat enne 

sündmust.   

• “Eduka sündmuse toimumise tagab õigeaegselt tehtud tellimus ja tasutud arve, 

nii suudame tagada, et meil on olemas kõik tellitud tooted ja pakutavad 

teenused.” 

• Hinnapakkumises toodud hinnad võivad muutuda seoses riiklike 

maksumäärade muudatustega (nt. alkoholi aktsiis, käibemaksu muudatused 

jms.). 

OMA SÖÖK JA JOOK 

• Valkla Rannaresto restoranialal on lubatud ainult kohapealt ostetud söökide ja 

jookide tarbimine.  Hinnad on mõistlikud ja jookide valikul on arvestatud, et 

need sobituksid pakutavate toitudega. 

• Alkoholi tellimisel palume edastada miinimum eelkogus, mis tuleb välja osta 

ning kohapealt on peo käigus võimalik tellida jooke juurde ning arvestada tasu 

vastavalt avatud pudelitele / vaatidele.   

• Oma alkoholi ja toitude sissetoomine meie restoranialale pole lubatud! 



	

	

 

TRAHVID KOKKULEPETE RIKKUMISEL 

• Inventari lõhkumisel ja rikkumisel tasub klient toote soetamismaksumuse + 10% 

transpordi ja asjaajamise kulu. 

• Toa/sauna võtme kaotamise trahv 20€/ võti.  

 

KESKKOND JA SÄÄSTLIK TURISM 

Kuna Puhkekeskus Valkla rand asub Eesti vanima rahvuspargi “Lahemaa 

Rahvuspargi” ukselävel, siis meie jaoks on oluline rohelise ja jätkusuutliku turismi 

arendamine. Oleme oma meeskonnaga alustanud 2019. aasta suvel projekti 

“Roheline rand”, mille raames soovime oma randa ja puhkekeskust muuta 

plastikuvabaks. 

Seetõttu oleme järkjärgult loobunud plastikkõrte, plastiknõude ja plasttopside 

kasutamisest. 2019. aastal oleme soetanud ainult biolagunevaid ühekordseid nõusid 

ja joogikõrsi. Samuti läksime 2019. a. suvel üle korduvkasutatavatele joogitopsidele, 

mida me oma puhkekeskuses peetavatele suvepäevadele pakume. 

Sellega seoses soovime Teid informeerida, et Teie korraldatavale sündmusele 

pakume korduvkasutatavaid joogitopse, millele on võimalik peolistel kohapeal oma 

nimi peale kirjutada või tops märgistada. Anname iga sündmuse algul vastutavale 

isikule välja teatud arvu topse ja soovime, et peo lõpuks need meile ka tagastatakse. 

Puhkekeskus Valkla Rand peseb ja puhastab ise joogitaara. 



	

	

Kui kui sündmuse lõpuks ei  tagastata joogitopse sama arvu ulatuses, mis neid välja 

anti, siis esitame kaduma läinud topside eest arve. 1 joogitopsi hind 2,5€ (sisaldab 

KM). 

Lisaküsimuste korral ja hinnapakkumise saamiseks, palume kirjutada aadressil  
info@valklarand.ee või  
helistada tel. nr.  +372 56 244 544 

Täname teid koostöö eest! 
Puhkekeskuse Valkla Rand meeskond 

	


