4.3.2018
Risteilykausi 2018 on jo lähellä, vaikka jäät tuntuvatkin vielä vahvistuvan!
Alla on kootusti tietoa Turun ja Helsingin risteilyistä ja aikatauluista:
Aikataulut:
Turussa risteillään 1.5.- 3.8., Helsingissä 6.8. -14.9, sopimuksen mukaan pidempäänkin. Syksymmällä
risteilyjä voi Turussa tilata aina marraskuuhun asti. Viime syksynä meillä oli hieno kalastusreissu
yhteistyössä Tärppimatkojen kanssa marraskuun lopulla.
Hinnat:
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!

Lahjat 2018:

Blue Nose- lahjan perinteinen hauskuus on siinä, että niitä saa vain risteilyiltä.
Kun siis näet vaikkapa Blue Nose- repun, tiedät sen kantajan käyneen Nosella.
Reppuja saa 35 euron hintaan alukselta, niihin voidaan pakata vaikka
saaristolaisleipä vielä täytteeksi.
Tilaukset:
Kätevintä on tehdä tilaukset alla olevista yhteystiedoista tai pikalinkistä www.bluenose.fi/tilaus
Menut:
Menun voitte valita aina omien toivomustenne mukaisesti. Te päätätte hintatason ja menun sisällön, me
huolehdimme siitä että ruokailu on korkeatasoinen elämys vieraillenne.
Risteilyn varaaminen ja peruminen:
Halutessasi voit ennen varaamista tarkistaa että toivomasi risteilypäivät ovat vapaana.
Varauskalenteriin on linkki etusivulta www.bluenose.fi. Suora osoite on www.bluenose.fi/kalenteri
Jos risteily perutaan lähempänä kuin 30 päivää ennen tapahtumaa, laskutetaan risteilyn varausmaksu.
Risteilyn voi siirtää toiseen päivään korvauksetta.

Lähtösatamamme 2018, risteilykohteet Turussa ja Helsingissä:
Turun Charterlaituri on poistunut paikaltaan, joten Turussa palaamme alkuperäiselle paikallemme
Aurajokeen, Itäinen rantakatu 54 kohdalle. Toki noudamme teidät ja ryhmänne muustakin
toivomastanne paikasta. Helsingissä yleensä lähdetään Pohjoisranta 1 kohdalta, mutta noudot
muualtakin ovat mahdollisia.
Turussa luonnonsatamista ei ole pulaa, ne valitaan aina aikataulunne ja tuuliolosuhteiden mukaan. Paras
matkailukohde 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 Söderskärin historialliselle majakkasaarelle.

Tervetuloa viihtymään risteilyille!
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