Renditingimused ja võimalused
Pulmad ja juubelid
Armas külaline,
Valkla rannaresto on ideaalne koht Teie pulmapeo või perekondliku tähtpäeva
läbiviimiseks. Kolga lahe kauneimal liivarannal asuv rannaresto on võõrustanud alates
2016. aastast juba üle 100 pulma ja juubeli. Kaasaegne valgusküllane ja
skandinaaviapärase sisekujundusega restorani saal mahutab kuni 100 inimest, ruumi
jääb nii peolauaks, külalistele tantsimiseks kui ka bändile. Restoranil on merevaatega
terrass ja lisaruum (seminariruum), mida saab kasutada meeskonna ruumina, laste
mängutoana aga ka pruudi ettevalmistusruumina. Seminariruumil on olemas ka eraldi
sissepääs.
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 restorani reserveerimise tingimused ja võimalused.
Renditingimused ja võimalused alates 01.01.2020

RESTORANI RENDI HINNAS SISALDUB
Restoranisaal
•

•
•

Restoranisaal ja registreerimisala on teie käsutuses ajavahemikul kuni 12:00 –
00:00, soovi korral on eelneval kokkuleppel võimalik pikendada rendiaega kuni
kella 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.
Valkla õuealal on lubatud Ilutulestik ning vali muusika kuni kella 23:00-ni

Restorani mereterrass
•
•

Restorani mereterrassil on 40 kohta
Ilusa ilma korral serveerime tervitusjoogi mereterrassil

Abiruum
•
•

Kõrval saal suurusega 40m2 sobib lisaruumiks bändile, laste mängutoaks või
pruudi ettevalmistusruumiks.
Restorani saali kõrval asuval saalil on lisaks ka veel eraldi sissepääs õuest.

Lauapaigutused
•
•
•

Võimalike lauaplaanidega saate tutvuda meie kodulehel
Lauapaigutused 60+ külalisele eeldavad katet laudlinadega
Valkla rannaresto toolide eripära ei võimalda kasutada toolikatet

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
eelkogus ning koha pealt on peo käigus võimalik tellida jooke juurde ning
arvestada tasu vastavalt avatud pudelitele.
Oma alkoholi ja toitude sissetoomine ei ole lubatud, v.a pulmatort.

Hinnas sisaldub:
Ruumi rent (v.a öötunnid), õu-ja tseremooniaala kasutamine, parkla 25-le autole,
toitude valmistamine, laua katmine (v.a kliendipoolsed dekoratsioonid), teenindus,
lauanõud vastavalt Valkla rannaresto nõudevalikule, laudlinad ja servjetid, helitehnika,
peojärgne koristus.

•
•
•
•
•
•
•

Teenindajate arv: kuni 70 inimest – 2 teenindajat
Teenindajate arv: 70-100 inimest – 3 teenindajat
Hind ei sisalda floristika ja dekoreerimisteenuseid (sh. dekoratsioonide maha
võtmine).
Dekoratsioonide, tehnika ja inventari hoiustamine kauemaks kui rendiaeg ette
näeb, võimalik, ainult eelneval kokkueleppel.
Hind sisaldab esmast kohtumist konsultatsiooniga, hind ei sisalda
pulmakorraldaja teenuseid.
Restorani õuealal asub laste mänguväljak.
Rannas asuv tseremoonia ala sisaldab:
o Tseremoonia koht rannapiiril või männimetsas, pingid 20-le ja nende
paigutus registreerimisalale, abilaud heleda laudlinaga ja elekter.

Lisateenused
•
•

Baarmani teenus – koolitatud baarman, kes pakub kokteile vastavalt eelnevalt
kokkulepitud kokteilimenüüle, 25€/h
Maha jäetud dekoratsioonide koristamine ja mahavõtmine (ei sisalda tehniliste
lahenduste mahavõtmist nt. valgusketid, helitehnikad ja muud erilahendused)
50€

Tasumine ja broneerimistingimused
•
•

•
•
•
•

Broneeringu tagab 50% ettemaksu tasumine miinimumeelarvemäärast.
Pakkumine kinnitatakse ja teostatakse miinimum osalejate arvuga, 2 nädalat
enne peo toimumist edastatakse lõplik osalejate arv. Ja II osamakse
sooritatakse 1 nädal enne sündmuse toimumist. Kohapeal juurde ostetud
tooted kuuluvad tasumisele koha peal.
Iga sündmuse eest peab olema 100% tasutud enne selle algust.
Ettemaks tagastatakse vaid juhul kui sündmuseni on jäänud rohkem kui 90
päeva, ei tagastata 10% ettemaksust, mida arvestatakse teenustasude katteks.
Hiljem kui 90 päeva tühistatud broneeringu tasu tagastamisele ei kuulu.
Ürituse tellimuse lõplikku kinnitust (ajakava, menüü, inimeste arv, lisateenused)
ootame hiljemalt 2 nädalat enne ürituse algust.

•

Hinnapakkumises toodud hinnad võivad muutuda seoses riiklike
maksumäärade muudatustega (nt. alkoholi aktsiis, käibemaksu muudatused
jms.).

Trahvid kokkulepete rikkumisel:
•

Inventari lõhkumisel ja rikkumisel tasub klient toote soetamismaksumuse + 10%
transpordi ja asjaajamise kulu.

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

Täname teid koostöö eest!
Puhkekeskus Valkla Rand

