AMAZONE BIKE & SAIL TOURS
Kesäinen rengastie ja
saaristomaisemat kutsuvat!
Kuunari Amazone miehistöineen
vie sinut ikimuistoiselle
saaristomatkalle, jossa yhdistyvät
kuntoliikunnan ja rennon
lomanvieton parhaat puolet.
Voit taittaa matkaa pyöräillen kohteesta toiseen ja yöpyä aluksella tai
vaihtoehtoisesti purjehtia Amazonen mukana satamasta toiseen. Reitti on
suunniteltu siten, että päivittäiset pyöräretket ovat 30 – 40 km mittaisia ja
päivittäiset purjehdukset ovat 5 – 6 tunnin mittaisia.
Saat ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua uniikkiin saaristoomme niin
mereltä kuin maantieltä käsin. Pyöräilyn lomassa voit pysähtyä nauttimaan
saaristokylien idyllisestä tunnelmasta ja luonnonkauneudesta
REITTI:
• Päivä 1: Turku – Röölä (lähtö
Turusta klo 10)
• Päivä 2: Röölä – Korpoström
• Päivä 3: Korpoström – Nauvo
• Päivä 4: Nauvo – Airisto
• Päivä 5: Airisto – Turku
(perillä n. klo 16)

AIKATAULU:
• Purjehdus 1: ma 29.6 – pe 3.7
• Purjehdus 2: su 5.7. – to 9.7.
• purjehdus 3: ti 14.7. – la 18.7.
• Purjehdus 4: ma 20.7. – pe 24.7.
• Purjehdus 5: ma 27.7 – pe 31.7.

PURJEHDUS SISÄLTÄÄ:
• Täysihoidon (aamiainen, retkilounas, päivällinen,
iltapala)
• Oman hytin (2-3 hlön hyttejä yhteensä 10 kpl)
• Hyteissä vuodevaatteet ja pyyhkeet
• Ammattitaitoinen ja ystävällinen miehistömme
vastaa miellyttävästä ja turvallisesta matkasta
• Halutessasi pääset osallistumaan purjehtimiseen,
navigointiin, laivan ohjaamiseen miehistön
asiantuntevassa opastuksessa
• Pyörävuokraus mahdollista yhteistyökumppanimme
kautta (vaihdepyörä 95 €/hlö ja sähköavusteinen
pyörä 190 €/hlö)
VARAUKSET JA LISÄTIETOJA:
Ilpo Mäkinen p. 040 5515 910
myynti@amazonesailing.fi

HINTA 590 €/hlö (5 vrk)

KUUNARI AMAZONE
Purjelaiva Amazone on v.1963
valmistettu Heikki Lampola-säätiön
omistama alus. Säätiön järjestämien
nuorten kuntouttavien purjehdusten
lisäksi alus tekee charter – ja
koulutuspurjehduksia Suomessa,
Saksassa ja koko Itämeren alueella.
Suomessa purjehduksia tehdään
erityisesti Saaristomerellä ja
Suomenlahdella. Aluksen kotisatama
on Turku.
Amazone on ainutlaatuinen, vahva ja
merikelpoinen kuunari. Täydellinen
valinta turvalliselle ja mukavalle
meripurjehdukselle. Aluksella on aina
ammattitaitoinen
merenkulkuviranomaisten hyväksymä
miehistö.
Matkustajien mukavuusvarusteisiin
kuuluu pesuallas jokaisessa hytissä.
Käytävällä on yhteiskäytössä 5kpl wc:tä
sekä 5kpl suihkuja.

TUTUSTU AMAZONEEN:
http://www.amazonesailing.
fi
https://www.facebook.com/
schoonerAmazone/

