
 

Renditingimused ja reeglid 

Kehtiv alates 01.09.2021 

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. Valkla Rand sobib 
peredele puhkamiseks, ettevõtetele seminarideks ja firmaüritusteks. Rannaresto oma 
avara skandinaavia stiilis sisekujunduse ja merevaatega terrassiga, sobib ideaalselt 
pulmade, juubelipidustuste ja ettevõtte suvepäevade tähistamiseks. Valkla rannaresto 
tunnustati 2022 a. parimaks merevaatega restoks, mis on ideaalne suvepäevade 
läbiviimiseks. 

Alljärgnevalt on välja toodud meie restorani ja kompleksi reserveerimise tingimused ja 
võimalused. 

MEIE KOMPLEKSIS ON : 

Õueala: 

• Restorani terrass 
• Restorani esine muruplats, mis sobib ideaalselt pulmades 

registreerimiskohaks, fotosessioonide ja erinevate tegevuste 
läbiviimiseks 

• Laste mänguväljaku ala 
• Võrkpalli plats 
• Rannatennise plats 
• 2 katusealusega lõkkeplatsi käpingute alal 
• Parkla kuni 50-le autole + parkimiskohad käpingute alal 

 
 
 



 
 
 

Siseruumid:  

• Restoranisaal kuni 100 istekohaga 
• Seminariruum koos esitlustehnikaga (projektori rent lisatasu eest), soovi korral 

on võimalik ruumi kasutada ka pulmapersonali või bändi abiruumina, lastetoana. 

Majutus 93 - le inimesele (98 - lisavooditega): 

• Metsatare 8 tuba (2 ja 3-kohalised toad mahutavusega kuni 21 inimest. 
Lisavooditega võimalus mahutada kuni 29 inimest. Igal toal on privaatne sissepääs 
ning wc ja dušš. Metsatare majutuse hinna sisse kuuluvad voodilinad. Rätikute rent 
eraldi tasu eest (2 € /tk). 

• 2 Saunamaja (mõlemas saunamajas on kuni 16 magamiskohta ärklikorrusel). Majades 
on 1 wc ja 2 dušši, eesruum laudade ja pinkidega, maja terrassidel on lauad ja pingid 
ning grillimisala. Saunamajades on Soome sauna leiliruum (mahutavus 6-8 in), 
kümblustünn terrassil (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, väli-wd ja kättepesu jaama 
kasutamine. Lisatasu eest* Dušši võimalus välidushi kasutades (2€ / in 1 kord). 
*Lisatasu ei arvestata juhul kui renditakse kogu kompleks. 

• Telkimiskohad kämpingualal, telkimisalal on ka 2 grillplatsi katusega, mis ei kuulu 
telkimise hinna sisse*, kuid mida on võimalik rentida eelneva broneerimise alusel 
(8€ / h või 30 € päev) *Lisatasu ei arvestata juhul kui renditakse kogu kompleks. 

• Kämpinguala vahetus lähetuses on väli-wc ja kätepesujaam 

RENTIMISTINGIMUSED JA REEGLID: 
 
Kogu kompleksi rent 3900€ 

Kogu kompleks hõlmab endas: majutust Metsatares, Saunamajades, ning 
kämpingutes- kokku majutuskohti 93-le külalisele. Lisaks on võimalik paigutada 
territooriumile telgid. Hinna sees on ka  restorani ja seminariruumi rent toitlustuse  
ja ürituse korraldamiseks; võrkpalliplats vabaaja veetmiseks ning 2 sauna (2 
palksauna köetava kümblustünniga). Kogu kompleksi ei kuulu rannabaar, mis 
teenindab rannakülalisi. Rannabaari on võimalik rentida kokkuleppel (küsi lisa). 



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

• 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  
10:00 järgmisel hommikul. 

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

• Tubadesse majutumine toimub alates kella 15:00st ning check out hiljemalt kella 
11:00st. Sisse-ja väljaregistreerimine teistel kellaaegadel toimub ainult eelneval 
kokkuleppel. 

• Ilutulestik on lubatud kuni kella 23:00ni. 

Restorani rent 

• Restorani ala hõlmab endas: Restoranisaali, seminariruumi, restorani terrassi maja 
ees ja maja taga. Liastasu eest on võimalik lisaks restoranialale rentida ka restorani 
ja mere vahele jäävat ala (edaspidi “Restorani ala”), tseremoonia läbiviimiseks, õues 
aktiivseteks tegevusteks vms. 

• Restorani ala rent sisaldab endas: mere ja restoranimaja vahele jäävat platsi, laste 
mänguväljakut, parkimiskohti restorani maja ees (parkla on teistele külastajatele 
avatud). Restorani ala rendihind on 600€. 

• Restorani rendi puhul on restorani saali kasutamise aeg kuni 00:00, iga jooksev 
lisatund maksab 150€. 

• Kliendi poolt toodud tehnika, dekoratsioonid, installatsioonid ja muu inventar peab 
olema maha võetud ja ära viidud peo lõpuks. Kokkuleppel järgmise päeva hommikuks. 

• Restorani on võimalik rentida üritusteks, mille minimum eelarve (st söögid-joogid 
kokku) on: 
Mai – September on E-K 2500€, N-P 3900€ 
Oktoober-Aprill 1900€  
Kui eelarve jääb väikemaks kui ülalnimetatud summa, tasutakse vahe tellija poolt.  

 



Majutus 

• Majutus hõlmab endas: 
o. majutuskohti Metsatare tubades 21-le (olemas dušš ja wc, tekid padjad, 

voodilinad, rätikud), lisavoodite võimalus.  

p. Majutus 16-le Saunamaja ärklikorrusel, identseid saunamajasid on meil 
kokku 2 (saunamajas olemas wc ja dušš, madratsid maas ärklikorrusel, 
padjad, tekid, voodilinad) 

o. Majutust 2-kohalistes kämpingutes (kämpingus olemas tekid padjad, 
voodilinad). 
Lisatasu eest on kämpingutes ja telkides majutuvatel inimestel võimalus 
kasutada välisauna dušši (1 in /2€ kord). 

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

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

eelneval kokkuleppel. Va. Kogu kompleksi rent. 

Tasumine 

• Pakkumine kinnitatakse ja teostatakse miinimum osalejate arvuga, 14 päeva ennem 
ürituse toimumist edastatakse lõplik osalejate arv. ja kinnitatakse menüü. Ja 2. 
osamakse sooritatakse 2 nädalat enne sündmuse toimumist. Kohapeal juurde ostetud 
tooted kuuluvad tasumisele koha peal või kokkuleppel arvega peale üritust.  

• Broneeringu tagab ettemaksu tasumine, ettemaks on 2000€ (+km) mille aluseks 
on kliendi poolt kinnitatud hinnapakkumine. Kinnitatud hinnapakkumise summa ei 
saa väheneda, olenemata lõpliku osalejate arvu vähenemisest või menüüvaliku 
muudatustest.  

• Iga sündmuse eest peab olema 100% tasutud enne selle algust. 

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

• Ürituse tellimuse lõplikku kinnitust (ajakava,,lisateenused) ootame hiljemalt 7 
tööpäeva enne ürituse algust. 

 
• 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 eelkogus ning 
koha pealt on peo käigus võimalik tellida jooke juurde ning arvestada tasu vastavalt 
avatud pudelitele. 

• OMA ALKOHOL EI OLE LUBATUD. Kõik kingituseks ja auhindadeks toodav alkohol 
ja kogused tuleb eelnevalt restorani personaliga kokku leppida. 

o Alkoholi “korgitasu” 9€ /in (arvestatakse külaliste arvu põhiselt), hind 
sisaldab: alkohol ladustatakse meie külmikus, mis paigaldatakse saali 
sündmuse jaoks, serveeritakse küülerites peolaual või eraldi alkoholi laual 
koos 1 komplekti klaasidega, jäänõuga ja soovikorral laimisektoritega; taara 
käitlemine. Valkla rannaresto teenindaja jooke välja ei vala, kuid seda on 
võimalik tellida eelneval kokkuleppel.  

Trahvid kokkulepete rikkumisel : 

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

• Oma alkoholi sissetoomisel, mis pole eelnevalt kokku lepitud, rakendub koheselt 
alkoholi tasu 9€/in. 

• Toa/sauna võtme kaotamise trahv 15€/ võti. 

Lisaküsimuste korral või täpsema hinnapakkumise saamiseks, palume kirjutada 
aadressil resto@valklarand.ee 

Täname et huvi tundsite, ning loodame, et kohtume peagi! Puhkekeskus Valkla Rand




