Sea Lady Sailing
Retket ja kurssit Välimerellä 2020
(Päivitetty 19.3.2020)

Purjehdukset

Aika

Lähtö- ja
paluusatama

Veneet

Touko- jakesäkuu

Varaustilanne

Purjehduksen kuvaus

Hinta
Retki / Kurssi

Vapaat
paikat

KROATIA, viikko 19

(La - La) 2.-9.5.

Trogir- Dubrovnik

Sun Odyssey 509
tai vast.

PERUTTU
Koronan vuoksi

KROATIA, viikko 20

(La - La) 9.-16.5.

Dubrovnik- Trogir

Sun Odyssey 509
tai vast.

PERUTTU
Koronan vuoksi

(La - La). 19.-26.9.

Trogir

Sun Odyssey 469

4

(La - La). 26.9.-3.10.

Trogir

Sun Odyssey 469

Tilaa

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

Retki 750 €
Purj.K 860 €
SaarPK 920 €

Syyskuu
KROATIA, viikko
39

KROATIA, viikko40

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

Retki 790 €
Purj.K 890 €
SaarPK 950 €

Lokakuu
KREIKKA, viikko 42

(La - La). 10.-17.10.

Ateena

Opastettu retki- ja kurssipurjehdus
Saronian lahdella
Enintään 4 kurssipaikkaa / vene

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 Coursebook

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 yhteisen info-tapaamisen venekunnittain ennen matkalle lähtöä, jolloin voit hyvin valmistautua matkaasi.

Sea Lady Sailing
Välimeren retkipurjehdusten ja -kurssien ja 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 kirjattu vähennettynä lopullisessa laskussamme, jonka lähetämme noin neljä (4) viikkoa ennen
purjehduksen alkua.

PERUUTUSEHDOT
Yli 4 pv kestävillä retkipurjehduksilla noudatamme Kilpailu- ja kuluttajaviraston yleisiä matkapakettiehtoja.
Noudatamme niitä myös jo maksetun hinnan palauttamisessa.
Purjehduksen varanneella on oikeus peruuttaa varauksensa matkapakettiehtojen mukaisesti.
Toimisto- ja matkanvalmistelukuluina perimme 150 euroa mahdollisen hyvityksen yhteydessä.
Lisätietoja Kilpailu- ja kuluttajaviraston yleisistä matkapakettiehdoista: https://www.kkv.fi/Tietoa-jaohjeita/Ostaminen-myyminen-ja-sopimukset/sopimukset/vakiosopimusehdot/yleiset-matkapakettiehdot/

MUUT EHDOT
ASIAKKAAN TERVEYDENTILA
Asiakas on vastuussa siitä, että hän voi terveytensä puolesta osallistua purjehdukselle.
VAKUUTUKSET
Asiakkaalla tulee olla voimassa oleva matkavakuutus.

MUUT TIEDOT
Hintamme sisältävät arvonlisäveron sekä toimintaamme koskevat vakuutukset.

