
"Råd och anvisningar"

Läkariörbundets fritidshus

FRANKRIKE

VÄLKOMMEN till

Les Mas du Haut-C~gnes, Rivieran

Våra sju hus ligger ca 4 km från stranden med utsikt över havet. Det tar ca en kvart
att gå upp till den lilla medeltidsbyn Haut de Cagnes med sitt vackra slott. Inom be-
kvämt bilavstånd finns många internationellt kända museer, utmärkta golfbanor,
förstklassiga restauranger och allt annat som gör franska Rivieran till ett av de bästa
semesterområdena i Europa. Köp en aktuell guidebok så får du många tips på trev-
liga utflyktsmål.

Adress: Chemin du Travail38, F-06800 Cagnes sur mer, Frankrike
Förvaltning: Sören Kofoed. 39, rue Hoche F-06400 Cannes, tel +33493685888,
fax +33 493 68 45 23
Reception: Mme Marguerite Morandi
Läkarförförbundets bokningsenhet tel 087903540 (kl 9-12, 13-15)
e-post: bokning@slf.se. Hemsida: www.lakarforbundet.se/fritidshus.
Bokningsbestämmelser -betalningsvillkor
Om du inte kan utnyttja den bokade tiden skall avbokning göras till läkarförbundet.
Överlåtelse till annan medlem är inte tillåten utan förbundets medgivande. Om du
bokar lång tid i förväg delas hyran upp i två delar, en bokningsavgift som skall beta-
las omgående och en sluträkning som skickas ut senare. Om avbokning sker tidigare
än 28 dagar före tillträdesdagen återbetalas hyresbeloppet minus bokningsavgiften
500 kr. Sker avbokning senare än 28 dagar men mer än 1 dygn före tillträdesdagen
återbetalas 50 % av hyresbeloppet. Sker avbokning efter kl 15.00 dagen före tillträ-
desdagen sker ingen återbetalning.

Tillträde till huset - ankomstmeddelande
Tillträdesdagär lördagi veckanföre bokadveckatidigastkl 15.00(se bekräftelsen).
Faxaankomstblankettensenasttiodazar före avresan.

Nyckel hämtas vid ankomsten hos Madame Morandi som bor i området. Morandis
hus är nr 38 Chemin du Travail (se även den bifogade kartan). OBS! Efter kl 20.00
hämtas nyckeln i nyckel skåpet vid entretrappan, markerad med röd lampa.

Slutstädning, lakan och handdukar ingår i hyran. Toalettpapper och hushållsrulle
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Avresa sker lördag senast kl 10.00. Före avresan måste soptömning och diskning
vara utförd (diskmaskinen tömd), lakan och örngott borttagna ur sängarna, fönster-
luckor stängda och dörrarna låsta. Lämna inte kvar några matvaror. Nyckeln åter-
lämnas till mme Morandi.

Beskrivning av husen
Varje hus är är a,:,settför högst 8 personer och har en yta på ca 100kvm i två plan
(17 och 19 är lite större) med vardagsrum med matplats, köksavdelning, hall, ett
eller två badrum, separat toalett och fyra sovrum med tillsammans åtta sängplatser.
Mot havet finns en trädgård med terrass och utemöbler."

Husen är försedda med komplett köksutrustning, mikrovågsugn, diskmaskin, barn-
stol, barnsäng, tvättmaskin, strykjärn, TV, telefon m m.

Flygresa och hyrbil
Många bolag flyger på Nice, både reguljärt och charter. Biljettkostnaden varierar
mycket mellan olika bolag och olika säsonger. Observera att de billigaste biljetterna
är förknippade med hårda avbokningsregler och att platstillgången är begränsad.
Det gäller alltså att vara ute i god tid med beställningen. Gå in på Internet eller ta
kontakt med en resebyrå.
Förbundet har ett hyrbilsavtal med Budget rent a car som innebär att bilen kan leve-
ras direkt vid terminalen. Maila din förfTågantill sophie.organini@comeback.fT

Sammanträdeslokalen
För föreningar och andra som vill ordna möten av olika slag har förbundet en sepa-
rat lokal i området för upp till ca 20 personer. Här finns även grupprum och AV-
utrustning bestående av PC med modem och skrivare, OH-projektor, TV, video,
kopiering, fax mm. Vänd dig till bokningsenheten för mer information om lokalen.

Sopor sorteras som hushållssopor, glas, papper och plast. Hushållsopor paketeras i
påsar och lämnas i soprum vid infarten Övriga fTaktionerlämnas nere vid Casino
Avenue des Alpes. Lämna aldrig en påse ute. Hundar elier andra djur sprider sopor-
na.

Bevattning av gräsmattor, buskar och träd sker automatiskt på natten. Ta undan
dynor, handdukar och kläder. "

Fönsterluckornamåstealltid stängasundernatten (22.00- 06.30)ochnär huset
står tomt, annars gäller inte försäkringen. Dagtid fixeras luckorna så att de inte slår
mot husfasaden.

Stöldrisken är stor, så var observant. Ha alltid larmet på när ingen är hemma (in-
struktioner finns i respektive kök). Använd förvaringsboxen som finns i garderoben
i ett av de stora sovrummen (hus 17-19,24-27) eller i skåpet vid köket (hus 22).
Handväskor, datorer och andra värdefulla saker bör gömmas undan.

Parkering: Parkera bilen i garaget (hus 22, 24-27) eller på uppfarten. Bilar får inte
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Ordningsregler
För den gemensamma trevnaden i hela området är det viktigt att alla tänker på att
inte störa grannarna. Om ni sitter ute på kvällen - tänk då på att andra i området
kanske vill sova.

Golf
På Rivieran finns flera utmärkta golfbanor. Gå in på www.businessriviera.comså hittar
du,länkar till de flesta av dem.

Pooler
Det finns två pooler i området som är avsedda för våra gäster. Den lilla är läkarför-
bundets privata och finns vid hus nr 25. Den större är områdets gemensamma.

När det gäller poolerna ber vi er vänligen att respektera följande:
Barn under 10 år får inte bada utan tillsyn
Duscha före bad.
Ta inte med mat och dryck till poolområdet.
Använd inte luftmadrass och uppblåsbara leksaker.

. Lämnaradionhemma.
Badning är inte tillåtet efter klockan 21.00.

Telefonnummer
Hus nr 17 0033- 4 93 22 82 30
Hus nr 22 0033- 4 92 02 8947
Hus nr 25 0033- 4 92 02 89 04
Hus nr 27 0033- 49202 89 06
Sammanträdesrum: te! 0033- 4 93 20 71.94, fax 0033- 4 93 20 37 88

Hus nr 19
Hus nr 24
Hus nr 26

0033- 4 93 22 82 33
0033- 4 92 02 89 03
0033- 4 92 02 89 05

Läkarförbundet har flera ITitidshusoch gästrum
Läkarförbundet har även fritidshus i San Agustin (Kanarieöarna), Skanör, Duved
och Edsåsdalen. I Stockholm finns 33 gästrum för uthyrning. Här finns också en
välutrustad konferensanläggning. Om du önskar mera information kontakta bok-
ningsenhetenpå telefon 08-790 35 40,fax 08 790 33 16 eller e-post bokning@Slf.se.
På nätet: vvww.lakarforbundet.se/fritidshus.

Trevl ig resa

Sveriges läkarförbund
KarlBenckert

Fastighetschef
karl.benckert@slf.se tel 08 790 33 03
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