
 
 
 

Hej och varmt välkomna till Boca Ciega Resort & Marina! 
 
Lägenheten är familjeägd och vi vill hålla den ren, välutrustad och bekväm. Vi 
har gjort vårt bästa för att allt skall vara till er belåtenhet. Här trivs vi, och 
hoppas att ni kommer att göra detsamma och få en riktigt trevlig vistelse hos 
oss. 
Om ni av någon anledning inte är nöjda, saknar något, eller om det är ett 
problem, ber vi er omedelbart ringa, skicka oss ett mejl eller sms:a oss, 
där ni beskriver vad som hänt, så kommer vi att göra vårt bästa för att 
påskynda omedelbara åtgärder! Vi brukar oftast svara inom en tio 
minuter, men beroende på tidsskillnaden kan det dröja längre. 
 
    Fredric: 011 46 708 720 500  Daniel: 011 46 708 820 500 
 
 
 Följande kan vara bra att känna till: 
 

 Koderna till lägenheten, pool- och BBQ-området, toaletterna vid poolen, 
cyklarna och Wi-Fi hittar ni i kontraktet. Har ni tappat bort dem är det 
bara att skicka oss ett mejl, så får ni nya koder. 

 I mån av plats har ni tillgång till parkeringsplats #13 och #18 i skuggan 
under huset. I övrigt hänvisar vi till byggnadens allmänna gratis- 
parkering, (ej numrerade platser), i anslutning till ingången. 

 Det finns gratis Wi-Fi i lägenheten, vid poolen samt vid BBQ-området. 

 För att lamellgardinerna inte skall gå sönder, ber vi er vinkla upp dem till 
öppet läge innan ni öppnar eller drar för dem. Dra sedan SAKTA! 

 Med hänsyn till det starka korsdraget och de ömtåliga lamellgardinerna, 
ber vi er stänga balkongdörrarna innan ni öppnar entrédörren. 

 Poolen, den uppvärmda jacuzzin och BBQ-området står till ert 
förfogande. Vi måste påminna om att det på grund av säkerheten inte är 
tillåtet att ta med glasflaskor eller annan typ av glas till poolområdet.  
Toaletterna finns vid poolområdet en halv trappa upp, se skyltning.  

 Från den fasta telefonen i lägenheten går det endast att ringa utgående 
samtal inom riktnummerområde 727. Alla inkommande samtal fungerar. 
Telefonnumret står i ert kontrakt. 

 Vi har cyklar till utlåning. De är svarta med röda eller orange hjul och 
står i cykelgaraget under huset. Alla cyklar har en märkestagg under 
sadlarna där det står att de tillhör lägenheterna 310, 404 & 410. 

mailto:bocaciegaresort@gmail.com?subject=Problem%20på%20BCR%20%23404
mailto:bocaciegaresort@gmail.com?subject=Problem%20på%20BCR%20%23404


 Vi har 2 st tvåmannakajaker i kajakförrådet. De delas med de andra 
lägenheterna på samma sätt som cyklarna. Flytvästar och övrig 
utrustning tillhörande kajakerna ligger i cykelförrådet närmast P-plats 18. 

 Koder till cyklarna och kajakerna finner ni i ert kontrakt. 

 Vår avsikt och förhoppning är att det alltid ska finnas ett fyllt vinställ, 
samt kaffe, thé, socker, kryddor, olja, vinäger, tvättmedel, sköljmedel 
och diskmaskintabletter osv i lägenheten. För allas trevnad ber vi er att 
fylla på och ersätta det ni förbrukat. 

 Det finns en diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare till ert förfogande. 

 Housekeeping tar hand om alla handukar och sängkläder. Det finns 
extra handukar och lakan i garderoben i sovrummet. Dunkuddar och 
duntäcke till bäddsoffan finns i armstöden på bäddsoffan.  

 Bäddsoffan har ett lås under sätet i mitten. Detta måste skjutas åt sidan 
för att man ska kunna öppna och stänga ordentligt. (Se bifogad bild.) 

 AC’n är bra och effektiv men var försiktiga så att ni inte sätter den för 
kallt. När ni lämnar och checkar ut, vänligen ställ den på 78F!  

 Vår lägenhet är 100% djur- och rökfri, (gäller även balkongen).  
Vi ber er att respektera detta för allas trevnad!  

 Ni lämnar era sopor i soprum ni finner i vardera kortända av byggnaden. 

 Utcheckning är kl 10.00 på förmiddagen.  
(Glöm inte att ställa AC’n på 78F!) 

 
Några förslag på vad man kan hitta på i närområdet finner ni på vår hemsida: 
www.floridasemester.nu . 
 
 
 
 
 
Än en gång: Varmt välkomna.  …Och välkomna åter!  
 
 
 

Fredric Agnhammar Daniel Agnhammar 
 
Bröderna Fredric & Daniel Agnhammar med familjer. 
 
e-post: bocaciegaresort@gmail.com  
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