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Blue Nosen risteilyt Turussa ja Helsingissä purjehduskaudella 2019:

Aikataulut:
Turussa risteillään 1.4.(jäävaraus)- 2.8., Helsingissä 5.8. -13.9, sopimuksen mukaan pidempäänkin.
Syksymmällä risteilyjä voi Turussa tilata aina marraskuuhun asti. 2018 viimeinen risteilymme oli 6.12, kuvia
löytyy instagram- tilitämme😉
Hinnat:
Hinnat ovat ennallaan; Turussa lähtömaksu on kesäkuussa 650, Helsingissä elokuussa 750 euroa. Tuntihinta
on 140 euroa, hintoihin lisätään vielä alv. Muina kuukausina hinnoittelemme risteilyt aina tapauskohtaisesti
kysynnän mukaan, erityisesti touko- heinä- ja syyskuuhun saa erittäin edullisia risteilypäiviä. Kannattaa
kysyä! Esimerkkinä voisi olla vaikka toukokuinen, neljän tunnin lounasristeily kymmenelle hengelle,
kustannukset siitä ovat ruokineen vain noin 700 euroa!
Menut:
Menun voitte valita aina omien toivomustenne mukaisesti. Te päätätte hintatason ja menun sisällön, me
huolehdimme siitä että ruokailu on korkeatasoinen elämys teille ja vieraillenne. Ruokatoimittajamme 2018
oli YIT- Caverionin tiloissa Turussa toimiva Meidän Keittiö, josta tuli oikein hyvää palautetta.
Risteilyn varaaminen, tilaaminen ja peruminen:
-

Kannattaa ensin vilkaista online-kalenterista bluenose.fi/kalenteri että toivomasi
risteilypäivät ovat vapaana.
Kätevintä on tehdä tilaukset alla olevista yhteystiedoista tai pikalinkistä
www.bluenose.fi/tilaus

-Jos risteily perutaan lähempänä kuin 30 päivää ennen tapahtumaa, laskutetaan risteilyn
varausmaksu, jos muuta ei ole sovittu. Risteilyn voi toki siirtää toiseen päivään korvauksetta.

Lähtösatama Turussa on Aurajoessa,
Itäinen rantakatu 54 kohdalla.

Helsingissä yleensä lähdetään Pohjoisranta 1
kohdalta.

”Uusi” risteilykohde Turun saaristossa on Gullkrona, joka noin kymmenen vuoden tauon jälkeen avataan
taas veneilijöille!
Turussa luonnonsatamistahan ei ole pulaa, ne valitaan aina aikataulunne ja tuuliolosuhteiden mukaan.
Paras lähimatkailukohde näillä vesillä on Seili, johon Aurajoesta ajaa runsaat kaksi tuntia. Myös saunoja ja
mökkejä on runsaasti, hintataso vaihtelee muutamasta kympistä noin viiteen sataan euroon.
Helsingissä on muutama luonnonsatama, parhaita kohteitamme ovat kuitenkin olleet Espoon ja Sipoon
kaupunkien ulkoilusaaret, kuten Rövargrund ja Fururuholm.
Kovalla tuulella suosittelemme Suomenlinnaa, Uunisaarta ja Villinkiä. Hyvissä olosuhteissa päästään myös
Kaunissareen saunomaan ja vierailuille Söderskärin historialliselle majakkasaarelle.

Tervetuloa viihtymään risteilyille!
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