Sea Lady Sailing
Retket ja kurssit Välimerellä 2018
(Päivitetty 12.8.2018)

Purjehdukset

Aika

Lähtö- ja
paluusatama

Veneet

Toukokuu

Varaustilanne

Purjehduksen kuvaus

Hinta
Retki / Kurssi

Vapaat paikat

KROATIA, viikko 19

(La – La) 5.-12.5.

Trogir

Sun Odyssey 509

Purjehdittu

KROATIA, viikko 20

(La – La) 12.-19.5.

Trogir

Sun Odyssey 509

Purjehdittu

Dufour 460

Varattu

Hanse 505

Varattu

Hanse 505

Varattu

Hanse 505

Varattu

Hanse 505

Varattu

Sun Odyssey 519

Varattu

Opastettu retki- / kurssipurjehdus
Dalmatian saaristossa
Enintään 4 kurssipaikkaa / vene

Retki 590 €
Purj.K 690 €
SaarPK 850 €

Syyskuu
KROATIA, viikko 37

(La – La). 8.-15.9.

Sibenik

KROATIA, viikko 38

(La – La) 15.-22.9.

Sibenik

KROATIA, viikko 39

(La – La). 22.-29.9.

Sibenik

880 € / 980 €
Opastettu retki- / kurssipurjehdus
Kornatin saaristossa
Enintään 4 kurssipaikkaa / vene

Retki 750 €
Purj.K 850 €
SaarPK 900 €

Lokakuu
KREIKKA, viikko 42

(La – La) 13.-20.10.

Agios
Kosmas

Opastettu retki- / kurssipurjehdus
Kreikan saaristossa
Enintään 4 kurssipaikkaa / vene

Retki 750 €
Purj.K 850 €
SaarPK 900 €

Muistathan, että varauksesi on voimassa ja matkanjärjestäjää sitova vasta sen jälkeen, kun olet maksanut varausmaksun.

Välimeren kursseilla kurssimaksuun sisältyvät edellisten lisäksi opetus, kurssitodistus ja oppikirjat:

 Purjehtijakurssilla: Veneilijän aapinen ja Purjehtimaan opas tai RYA, Competent Crew
 Päällikkökursseilla: Ivar Dedekam/ Sea Lady Sailing: Veneilytaito tai RYA, Day Skipper tai Yacht Master
Kursseihin liittyvä erillisen teoriapäivän järjestetään kotimaassa huhtikuun lopulla ja elokuussa (teoriapäivän hinta on 85 e).
Veneruokailut ja satamamaksut maksetaan kaikkien purjehdukselle osallistuvien kesken venekassa-periaatteella. Samoin muut veneen kulut,
kuten siivoukset ja polttoainekulut ja muut osallistujakohtaiset maksut maksetaan venekassasta. Venekassan suuruus on 100 - 150 e.
Noudatamme myös Välimeren purjehduksilla samaa turvallisuustasoa ja -varustusta kuin kotimaan purjehduksilla. Henkilökohtaisena turvavarusteena
ovat jokaiselle kurssilaiselle automaattitoimiset veneilyliivit turvavaljailla.

Järjestämme (11.8.) yhteisen info-tapaamisen venekunnittain ennen matkalle lähtöä, jolloin voit valmistautua hyvin matkaasi.

KURSSIEN KUVAUKSET JA VARAUSEHDOT
Purjehduksenopettajat ry:n koulutusjärjestelmä sisältää kursseja kolmella tasolla:
Purjehtijakurssi
Kurssin ensisijaisena tavoitteena on johdattaa purjehduksen pariin ja antaa köliveneen miehistön tarvitsemat teoreettiset ja käytännön tiedot ja
taidot. Kurssin jälkeen on valmius toimia veneessä mm. ohjaajana, purjeiden säätäjänä, navigaattorina; osallistua aktiivisesti kaikkeen siihen, mitä vesillä purjehduksen aikana tapahtuu.
Lähtötasona on uimataito ja hyvä terveys sekä 15 vuoden ikä. Kurssin minimikesto on neljä päivää, vastaavasti 32 tuntia.
Kurssiin kuuluu päivän kestävä teoriakoulutus, joka voidaan järjestää kotimaan retkikursseilla myös purjehdusviikon aikana.
Oppimateriaalina kurssilla on Purjehtimaan opas -kirjanen, joka sisältyy kurssihintaan.
Osallistuja saa kurssin päättyessä todistuksen tai Veneilijän suorituskirjan kurssimerkinnöin.
Kirja on veneilijän henkilökohtainen lokikirja, johon kirjataan kaikki veneily- ja navigointikoulutus sekä purjehduskokemus.

Saaristo- ja rannikkopäällikkökurssit
Purjehtijakurssin jälkeen kokemusta hankittuaan on mahdollisuus jatkaa Saaristopäällikkökurssilla ja sen jälkeen Rannikkopäällikkökurssilla.
Nämä kurssit ovat sopivia myös sellaisille purjehtijoille, joilla on purjehduskokemusta, mutta tavoitteena on ohjatusti vahvistaa omia osaamisalueitaan. Toisin sanoen näille kursseille voi tulla myös suoraan käymättä ensin Purjehtijakurssia.
Kurssien ensisijaisena tavoitteena on kouluttaa veneen päällikkyyteen matka- ja retkipurjehduksilla.
Saaristopäällikkökurssilla tavoite on saavuttaa valmius toimia kipparina suotuisissa saaristo-olosuhteissa päiväsaikaan.
Vastaavasti Rannikkopäällikkökurssilla tavoite on toimia veneen päällikkönä rannikon läheisyydessä päiväsaikaan kaikissa olosuhteissa sekä
suotuisissa olosuhteissa yöllä.
Kurssimme kestävät vähintään neljä päivää. Kurssiveneissä voi olla miehistön jäseninä purjehduskurssilaisia.
Kursseilla harjoitellaan toimivia ja turvallisia satamamanööverejä erilaisissa olosuhteissa.
Välimeren kurssilaisille järjestämme täydentävät satamakoulutukset kotimaassa erikseen.
Kurssiin kuuluu päivän kestävä teoriakoulutus, joka voidaan järjestää retkikursseilla myös purjehdusviikon aikana.
Oppimateriaalina päällikkökursseillamme on Veneilytaito (Ovh 35,90 e), joka sisältyy kurssihintaan.

Sea Lady Sailing

Purjehduskurssien ja retkipurjehdusten varaus- ja sopimusehdot
ILMOITTAUTUMINEN JA VARAAMINEN
Tiedustelut ja alustavat varaukset sähköpostilla info@purjehduskurssi.com
Muista mainita purjehduksen / kurssin maksujen yhteydessä purjehdusviikko / kurssin numero, nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, kurssitaso,
perämies- / purjehtijakurssi.
RETKIPURJEHDUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KURSSIT
Varauksen vahvistamismaksu 250 euroa maksetaan tilille: FI9210453000174804 viitenumerolla 3010.
Varausmaksu on vähennettynä lopullisessa laskussamme, jonka lähetämme neljä (4) viikkoa ennen purjehduksen alkua.

PERUUTUSEHDOT
Yli 4 pv kestävillä retkipurjehduksilla noudatamme yleisiä valmismatkaehtoja.
Purjehduksen varanneella on oikeus peruuttaa varauksensa:


Peruutus viimeistään 28 vrk ennen purjehduksen alkua maksamalla toimisto- ja matkanvalmistelukulut.



Myöhemmin kuin 28 vrk, mutta viimeistään 14 vrk ennen purjehduksen alkua maksamalla varausmaksun.



Myöhemmin kuin 14 vrk, mutta viimeistään 48 tuntia ennen purjehduksen alkua maksamalla 50 % osallistumismaksusta.



Myöhemmin kuin 48 tuntia ennen kurssin alkua emme hyvitä osallistumismaksua.

Toimisto- ja matkanvalmistelukuluina perimme 75 euroa mahdollisen hyvityksen yhteydessä.
Lisätietoja yleisistä valmismatkaehdoista: www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/matkustaminen/valmismatka/

MUUT TIEDOT
Hintamme sisältävät arvonlisäveron sekä vakuutukset.

