Villa Forum Auditum
Ulica put Križa 5
21403 Sutivan, Brač
Croatia
Välkommen till Villa Forum Auditum!
Vi önskar dig hjärtligt välkommen till Stingerfondens resurscenter Villa Forum Auditum
och hoppas att du kommer att uppleva en fantastisk tid på Brac.
Du kan betrakta Villa Forum Auditum som ditt hem!
Villa Forum Auditum sköts delvis av gästerna själva, vi är därför tacksamma om du läser
och följer instruktionerna i Gästpärmen (orange rygg) noga. Gästpärmen bör du hitta i
husets konferensrum.
Villa Forum Auditum har ett välutrustat kök med möjligheter till självhushåll för minst 12
personer med diskmaskin. Det finns en uteplats med grill, en takterass och en
frukostveranda. På den bakre tomten finns en boulebana och en pergola, bouleklot hittar
du i trädgårdsförrådet.
I huset finns sex sovrum, varav tre med dubbelsängar, ett med bäddsoffa och två med
våningssängar. Det finns tvättstuga med tvättmaskin, torktumlare och möjlighet att stryka.
Vattnet går att dricka. Lakan och handdukar finns att hämta i tvättstugan.
Strandbadlakan finns att låna, samt en del badskor och cyklop osv (tvättstugan). Alla
stränder på Brac har klapperstenar av varierande storlek, det finns ingen sand.
Forum Auditum är utrustat med internet via ADSL och ett trådlöst nätverk. Instruktioner
för användning finns i ett separat dokument i Gästpärmen. I konferensrummet finns
skrivare med scanner och kopiator. Dataprojektor hör till utrustningen, liksom teleslinga i
konferensrummet.
Huset har en liten bokhylla med skönlitteratur. Låna gärna, eller byt mot romanen du hade
med dig. Vi tar tacksamt emot bidrag till bokhyllan!
När du anländer skall huset förhoppningsvis vara städat och fint. Rummen städar gästerna
själva, medan gemensamma utrymmen städas av vår husfru Maya.

1

Villa Forum Auditum
Ulica put Križa 5
21403 Sutivan, Brač
Croatia
Ankomst:
Du (gruppledaren) kontaktar Frank i god tid via sms och meddelar ungefärlig ankomsttid.
Frank möter upp vid färjan eller i huset. Om han inte har möjlighet att komma till färjan
eller huset så hittar du en nyckel i elskåpet bredvid ytterdörren.
Du/ni får tillträde till huset 14.00 då det bör vara städat och klart. Om du/ni anländer före
14.00 finns möjlighet att förvara bagaget, Frank ordnar det.
Du/ni får husnycklar av Frank. I nyckelskåpet vid dörren finns också en (svart) nyckel till
tvättstuga/ städskåp/ pannrum, samt en (gul) nyckel till garage/ postlåda.
Frank registrerar alla besökare hos turistmyndigheten och behöver då alla pass eller kopior
på passen.
Avfärd:
Avresedagen önskar vi att du/ni lämnar huset 10.00 för att städpersonalen ska hinna göra
sitt jobb. Om flyget går senare på dagen finns möjlighet att förvara bagaget, kontakta Frank
så ordnar han det.
Häng tillbaka alla nycklar i nyckelskåpet innanför dörren. Du (gruppledaren) ansvarar för
nycklarna! Borttappad nyckel debiteras med 5000HRK.
Kontaktperson:
Franci Sore (kallas Frank) är vår kontaktperson i Sutivan. Tveka inte att kontakta Frank
om du undrar över något, han talar flytande engelska.
+385 (0)91 630 1640/ sore1967@gmail.com
Adress till huset är:
Forum Auditum d.o.o
Ulica put Križa 5
21403 Sutivan
Croatia
Fast telefon: +385 21 638 348
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