Purjehduslomalle lämpimälle Rodokselle
Sailing
Koe kanssamme Dodekanesian saariston aurinkoinen ja lämmin syksy, joka
vielä lokakuullakin vastaa lämpötiloiltaan meidän kesäämme.
Viime vuoden tapaan purjehdimme jälleen purjehduskauden 2017 lopuksi viikolla 42 Rodoksella.
Kohde ja purjehdusalue ovat meille tuttuja jo muutaman vuoden takaa.
Purjehduksemme ajoittuu Etelä-Suomen koulujen syyslomaviikolle, ja kohteeseen on mahdollista
matkustaa myös Finnairin suorilla lomalennoilla.

Symin saari ja sen maalauksellisen kaunis pääkaupunki on eräs Rodoksen purjehduksen
unohtumattomista kohteista.
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 perämieskurssi niille, joilla on jo aikaisempaa purjehduskokemusta.
Ravintoloiden ja palveluiden hintataso Kreikassa on edullinen, ja retkillämme nautimme hyvästä
Välimeren ruuasta niin iltaisin ravintoloissa kuin päivisin veneellä.
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Lähtösatama Mandraki Marina sijaitsee Rodoksen kaupungin keskustan
tuntumassa.
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.

Lähtosatama on Rodoksen vanhan
kaupungin vieressä ja kaikkien palvelujen keskellä oleva Mandraki Marina.

Purjehdusalueenamme on saaren
pohjoispuolella oleva Dodekanesian
saaristo, josta löytyy viehättäviä ja
suojaisia kaupunki- ja kyläsatamia.

Purjehdusalue ulottuu Rodoksen saarelta vähintään Kosin saarelle saakka.
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Purjehdimme uusilla, tilavilla veneillä ja kippareillamme on useiden vuosien
kokemus Välimeren purjehduksista sekä purjehduskoulutuksesta
VENEEMME RODOKSELLA
Purjehdimme uudehkolla ja tilavalla Oceanis 48 -veneellä.

Esimerkiksi neljän kajuutan veneeseen otamme vain 6 asiakasta, jolloin kaikille on veneessä riittävästi tilaa asumiseen ja yksityisyyteen.

Oceanis 48 –veneen tiloja
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PURJEHDUSTEMME HINNAT JA LENTOYHTEYDET RODOKSELLE

PURJEHDUSVIIKKOMME HINNAT JA SISÄLTÖ
Lokakuu
viikko 42

14. - 21.10.2017

Retkipurjehdus

Purjehduskurssi

690 e

760 e

Hintoihimme sisältyvät kaikki veneen vuokrauksesta aiheutuvat kulut. Veneruokailut satamamaksut, polttoaineet ja loppusiivous kustannetaan venekassa-periaatteella.
Venekassan kustannus on noin 150 e / henkilö.
Matkat jokainen varaa ja kustantaa itse.
Opastamme lentojen ja mahdollisten majoitusten valinnassa.

LENNOISTA
Matkat Rodokselle käy parhaiten Finnairin lomalennoilla, jotka lennetään suoraan Helsingistä.
Myös muita lentoyhteyksiä löytyy runsaasti, mutta ne eivät ole suoria.
Lentojen hinnat ovat luokkaa 400 - 450 e.
Opastamme niin lentojen kuin paikallisten hotellien valinnassa tarpeen mukaan.
Järjestämme jokaisen purjehdusviikon miehistölle matkaa edeltävän yhteisen info- ja tutustumistilaisuuden, jossa kerromme lisää tarvittavasta varustuksesta ja muista matkalla huomioitavista seikoista.

Tervetuloa kanssamme purjehduslomalle Rodokselle !

Tiedustelut ja varaukset:
Jaakko Saatsi
info@purjehduskurssi.com
Puh 040 7016649
PURJEHDUSKOULU SEA LADY SAILING
Kuluttajaviraston hyväksymä valmismatkojen järjestäjä
www.purjehduskurssi.com
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