Top Camping Vaasa

Tropiclandia

Puisto kuuluu samaan yritysryhmään kanssamme, joten voimme tarjota asiakkaillemme edullisemmin lippuja Tropiclandiaan.
Tropiclandia on iso kylpylä, jonka yhteydessä on kesäisin myös
suuri vesipuistoalue.

Top Camping Vaasa
Kysytyimmät kysymykset:
Kuinka pitkä matka on leirintäalueelta keskustaan tai
Tropiclandiaan?
Matkaa keskustaan on noin 2 kilometriä ja Tropiclandiaan noin
kilometri.
Meneekö leirintäalueelta bussia keskustaan tai
Tropiclandiaan?
Leirintäalueen kautta ei kulje linja-autoa. Juhannuksesta elokuun
alkuun alueella palvelee kaupunkijuna Lilliputti, jonka aikataulut
löytyvät kesäesitteestämme. Vaasan torilta lähtevä Lilliputti kiertää Vaskiluodossa Tropiclandian ja Top Campingin kautta takaisin
keskustaan.
Pelit ja aktiviteetit?
Alueella 5 on erilaisia vuosittain vaihtuvia pelejä ja aktiviteetteja lapsille ja koko perheelle, mm. biljardi, minigolf, lautapelejä, ulkopelejä,
jalkapallomaali, beach volley, tikanheitto, lasten leikkihuone, kirjoja
ja lehtiä lainaksi. Asiakkaillemme veloituksetta. Kysy lisää henkilökunnalta.
Mistä Vaasasta löytyy ruokakauppoja?
Vastaanotossa myynnissä rajoitettu valikoima elintarvikkeita. Rantakadulla on ruokakauppa. Torin laidalta löytyy Citymarket. Auton
voi jättää esim. Toriparkkiin tai Citymarketin omaan kellariin. Vaunun
kanssa on helpompi mennä Kivihaan Citymarketiin. Kivihaassa
sijaitsee myös Prisma.
Lähimmät huoltoasemat?
Lähin on keskikaupungilla oleva Neste Raastuvankadulla (hankala vaunun kanssa). Palosaarelta löytyy St1 Onkilahdenkadulla ja
Kokkolantien varrella on Neste. Moottoritien varrella on ABC-liikenneasema.
Miksi leirintäalueella peritään henkilömaksut?
Jotta hinnat olisivat tasapuoliset seurueen kokoon nähden, eikä yksin majoittuvan näin ollen tarvitse maksaa yhtä paljon kuin esimerkiksi 5-henkisen seurueen/perheen, joka käyttää alueen palveluja
enemmän.

Kierrätysohjeet:
Pyydämme kiinnittämään huomiota lajitteluun!
Kaikissa keräilypisteissä: Biojätteet ja poltettava jäte, posliini,
keramiikka, tekstiili, puujäte, PVC, ikkunalasi, peililasi, lyijylasi, lasivilla, kumi, nahka, vaatteet, muu sekalainen jäte
Älä laita: Metalli, lasi, isoja eriä hyötyjätettä
(styroksia, puuta, metallia), ongelmajätettä
Lasi
Kaikissa keräilypisteissä: Puhdas pakkauslasi: pullot, purkit,
tölkit. Korkit ja kaulusrenkaat poistettava ja laitettava karkeajäteastiaan.
Älä laita: Posliini, keramiikka, maalatut lasiesineet, lyijylasi,
hehkulamput, ikkuna- taso- ja peililasi, loisteputket
Keräyspaperi
Kaikissa keräilypisteissä: Puhdas ja kuiva paperi, sanomalehdet,
aikakausilehdet, kirjekuoret, mainokset
Älä laita: Märkää, likaista, muovipinnoitettua tai vahattua paperia,
pahvia, maito- ja mehutölkkejä
Metalli
Kaikissa keräilypisteissä: Pienikokoiset metallinkappaleet, tyhjät
ja huudellut säilykepurkit, tyhjät ja kuivat maalipurkit, virvoitusjuomatölkit, metalliastiat, kannet ja korkit
Älä laita: lsoja metallinkappaleita, kodinkoneita, ongelmajätettä
Paristot
Vastaanoton yhteydessä
Tuhkat
Alueella 5 eri tuhka-astiaa: Grillihiilet, tuhkat yms.

Pesutupa, saunat ja polkupyörien vuokraus?
Ajanvaraukset ja vuokraus hoituvat vastaanotossa.
Jäteveden tyhjäyspisteet?
Jäteveden ja kiinteän aineen tyhjennys löytyy A- ja C-alueiden välistä Meritien varrelta.
Mihin aikaan lähtöpäivänä täytyy poistua alueelta?
Mökeistä uloskirjautuminen tapahtuu lähtöpäivänä viimeistään
keskipäivällä kello 12.00. Telttailijoiden ja vaunussa yöpyjien on
kirjauduttava ulos lähtöpäivänä kello 17.00 mennessä.
Kuinka myöhään porteista pääsee vielä sisälle?
Hiljaisuus alkaa kello 23.00, jonka jälkeen alueella ei enää saa ajaa
autolla. Kävellen sisään pääsee myöhemminkin. Vastaanotto palvelee sesonkiaikana 24h/vrk.

Niemeläntie, 65170 Vaasa, Puh. 020 796 1255
www.wasalandia.fi/topcamping

Järjestyssäännöt
1§ Kaikkien asiakkaiden on ilmoittauduttava
vastaanottoon saapuessaan.
– Illalla saapuvia pyydetään välttämään
tarpeetonta häiriötä.
– Asiakkaiden on noudatettava vastaanotosta
saamiaan ohjeita.
2§ Alueella liikuttaessa on noudatettava annettuja
nopeusrajoituksia.
– Ajoneuvolla liikkuminen alueella on sallittu
ainoastaan leirintäpaikan ja sisääntulon välillä.
– Vierailijoiden tulee ilmoittautua vastaanotossa
ja ajoneuvot on jätettävä vastaanoton yhteydessä
sijaitsevalle pysäköintialueelle.
3§ Leirintapaikan valinnassa on noudatettava
henkilökunnan ohjeita ja huomioitava
majoitusyksiköiden välinen turvaväli (4 m).

4§ Tulenteko alueella on sallittu ainoastaan sille
erikseen osoitetuilla paikoilla.

8§ Alkoholijuomien häiritsevä käyttö alueella on
kiellettyä.

5§ Hiljaisuus alueella on klo 23.00–07.00, jolloin
ajoneuvoilla liikkuminen on kielletty. Kunnioita
muiden asiakkaiden rauhaa myös muina
vuorokauden aikoina ja noudata radion yms.
käytössä hienovaraisuutta.

9§ Leiriytyjien on pidettävä leirintapaikkansa
ympäristö siistinä ja puhdistettava se alueelta
poistuessaan.

6§ Kaupankäynti alueella ilman omistajan lupaa on
kielletty.
7§ Koirat ym. seuraeläimet on pidettävä
talutushihnassa ja ulkoilutettava ympäröivissä
metsissä alueen ulkopuolella ja tähän
tarkoitukseen varatulla alueella.

10§ Asiakkaiden on huolehdittava omasta
omaisuudestaan. Arvoesineiden säilytyksestä voi
sopia henkilökunnan kanssa.
11§ Henkilö, joka ei noudata näitä sääntöjä ja muita
henkilökunnan ohjeita, voidaan poistaa alueelta.

