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Purjehduslomalle Kroatiaan

Sailing

Järjestämme jälleen purjehduskaudella 2020 loma- ja kurssipurjehduksia Välimerellä.
Suosikkikohteenamme siellä on edelleen Kroatia.
Purjehdimme toukokuussa viikoilla 19 ja 20 Split (Trogir) - Dubrovnik -reitin retkipurjehdukset.
Syyskuussa purjehdimme retki-ja kurssipurjehduksia Trogirista rannikon saaristoon.

Viikon kestävät purjehduksemme sopivat hyvin kaikenikäisille purjehduslomasta kiinnostuneille.
Et tarvitse aikaisempaa purjehduskokemusta ja voit osallistua purjehdukseen liittyviin tehtäviin
kiinnostuksesi mukaan.
Purjehdusviikon aikana voit suorittaa myös purjehduskurssin. Kurssitasoina ovat purjehtijakurssi harrastustaan aloittaville ja saaristopäällikkökurssi niille, joilla on jo aikaisempaa purjehduskokemusta.

Lisää tietoja purjehduksistamme löydät sivuiltamme
www.purjehduskurssi.com

Tule kokemaan kanssamme Dalmatian aitous ja kiireettömyys sekä alueen
nähtävyyksiä historiallisista pikkukaupungeista mystiseen siniseen luolaan

PURJEHDUSLOMAN SISÄLTÖ JA PURJEHDUSALUE
Kaikki purjehduksemme kestävät lauantaista lauantaihin, jona aikana purjehdimme kuutena päivänä. Asumme hyvin varustetuissa veneissä, joissa on 4-5 kahden hengen kajuuttaa ja yhteisessä käytössä oleva salonki keittiöineen.
Purjehduksemme ovat suuntautuneen perinteisesti keskisen Dalmatian rannikon suurille saarille:
Brac, Hvar, Vis, Korcula ja Solta. Toukokuussa järjestämme jälleen suositun one-way purjehduksen Trogirista Dubrovnikiin ja takaisin.
Reiteillä olevat viehättävät pikkukaupungit ja historialliset kylät tarjoavat iltaisin paljon nähtävää ja ennen kaikkea tilaisuuden nauttia leppoisasta, paikallisesta elämäntyylistä. Ehkä juuri
kulttuurin aitous ja turismin pienimuotoisuus viehättävät Dalmatiassa eniten saaden monet asiakkaistamme palaamaan retkillemme uudelleen.

Ravintoloiden ja palveluiden hintataso on Kroatiassa edullinen ja retkillämme nautitaan hyvästä
Välimeren ruuasta niin iltaisin ravintoloissa kuin päivisin veneellä.

Lisää tietoja purjehduksistamme löydät sivuiltamme
www.purjehduskurssi.com

Purjehdimme uusilla, tilavilla veneillä ja kippareillamme on useiden vuosien
kokemus Adrianmeren purjehduksista sekä purjehduskoulutuksesta

VENEEMME
Purjehdustemme suosio perustuu hyvään laatuun ja turvallisuuteen. Käytämme Välimeren purjehduksilla uudehkoja paikallisten vuokraamoiden veneitä kokoluokassa 46- 54 jalkaa. Veneet
ovat hyvin varustettuja ja suunniteltu 8–10 henkilön käyttöön.
Emme ota veneitämme koskaan liian täyteen. Esimerkiksi neljän kajuutan veneeseen otamme
vain 6 asiakasta, jolloin kaikille on veneessä riittävästi tilaa asumiseen ja myös yksityisyyteen.

Kaikissa Kroatian veneissämme on vapaasti käytettävissä myös jatkuva WLAN-yhteys.

Kuvaus erään suosikkimme Sun Odyssey 509 –veneen tiloista
Kipparimme ja kouluttajamme ovat turvallisuuden sekä aikuiskoulutuksen ammattilaisia. Heillä
on runsaasti kansainvälistä veneilykokemusta.

Lisää tietoja purjehduksistamme löydät sivuiltamme
www.purjehduskurssi.com

Satamat sijaitsevat lähellä Splitin lentokenttää, josta järjestämme
yhteiset paikalliskuljetukset veneelle
Purjehdustemme lähtö- ja paluusatamat ovat Trogir, Dubrovnik. Ne tarjoavat hyvät palvelut
sekä runsaasti nähtävää myös niille, jotka haluavat viettää purjehduksen lisäksi turistipäiviä
alueella.

PURJEHDUSVIIKKOMME HINNAT JA SISÄLTÖ KAUDELLA 2020
Retkipurjehdus

Purjehduskurssi

2. - 9.5.

750 e

860 e

vko 20
vko 38

9. - 16.5.
12. - 19.9.

750 e

860 e

790 e

890 e

vko 39

19. - 26.9.

790 e

890 e

Kevätpurjehdus, vko 19
Syyskuussa,

Hintoihimme sisältyvät kaikki veneen vuokrauksesta aiheutuvat kulut. Veneruokailut satamamaksut, polttoaineet ja loppusiivous kustannetaan venekassa periaatteella.
Venekassan kustannus on noin 150 e / henkilö.
Kurssipaikkoihin sisältyy PORY:n ja SPV:n hyväksymän koulutusohjelman mukainen
opetus, oppimateriaali ja veneilijän kansainvälinen suorituskirja.
Matkat jokainen varaa ja kustantaa itse.
LENNOISTA
Matkat Splittiin tai Dubrovnikiin käy mukavimmin Finnairin tai Norwegianin suorilla lennoilla.
Lentoja on myös purjehdusten vaihtopäivinä, lauantaisin.
http://www.finnair.com tai www.norwegian.com

Kroatiassa avustamme paikalliskuljetukset ja majoitukset kaikille niitä tarvitseville edulliseen
omakustannushintaan.
Järjestämme jokaisen purjehdusviikon miehistölle matkaa edeltävän yhteisen info- ja tutustumistilaisuuden, jossa kerromme lisää tarvittavasta varustuksesta ja muista matkalla huomioitavista seikoista.
Koe unohtumaton purjehdusloma kanssamme Kroatiassa!
Tiedustelut ja varaukset:
Jaakko Saatsi
info@purjehduskurssi.com
Puh 040 7016649
PURJEHDUSKOULU SEA LADY SAILING
Kuluttajaviraston hyväksymä valmismatkojen järjestäjä
www.purjehduskurssi.com

