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Syksyiset terkut
Moron kaikille!
Niin se kesä taas vain
jää taakse ja siirrymme
kohden syksyä.
Veneet nousevat talvehtimaan ja varusteita
kannetaan säilytykseen.
Niille jotka etsivät mahdollisesti ensi kesäksi
vielä omaa unelmaa (=
venettä) , on nyt paras
aika. Mahdollista
”perheenjäsentä” pääsee vielä vesillä testaamaan ja pian näkee
myös sen telakoituna.

Lämpimille vesille syksyllä / talvella / keväällä…
Pikku hiljaa on taas
kesälomat jo unhoittuneet ja työn parissa on
nautittu tovi.
Kautta voi vielä jatkaa
lämpimillä vesillä tämän
vuoden puolella tai
suunnitella seikkailua
keväälle 2015.
Tutustu vaihtoehtoihimme lämpimillä aalloilla
ja lähde mukaan!

Luokkahuoneopetus
Päivitämme talven kurssit luokkahuoneessa
lokakuussa nettisivuillemme.
Luvassa taas tuttuun
tyyliin navigointia / dieselkurssia / VHF / EA…
Toivottavasti näemme
kurssienmerkeissä…
Mika

SYYSTIEDOTE

Tässä tiedotteessa 2
myynnissä olevaa venettä malliksi. Molemmilla olen itse purjehtinut paljonkin ja tästä
syystä niitä suositella
uskallankin.

Lämpimille
vesille
Välimerelle / Atlantille / Karibialle…
Syksyn 2014 aikana purjehdimme:
* Euroopan rannikolla (Portugal / Espanja / Madeira / Teneriffa)
* Välimerellä (Malta / Kreikka / Kroatia / Italia)
Talvella 2015 kohteenamme Karibia omalla veneellä
* Martinique lähtö- ja paluusatamana
Keväällä 2015 Välimerellä sekä Atlantilla
* Perinteinen Wappupurjehdus Kroatiassa, Atlantin ylitys (Karibia - Bermuda Azorit)
Tutustu kaikkiin retkiseiluisiin nettisivuillamme ja lähde mukaan!

MYYNNISSÄ
Albin Express vm. 1980
Moottori Mariner 4 hv 1992
Adwansea loki ja kaiku
Spriikeitin kaksilevyinen
Isopurje, fokka, myrskyfokka ja spinnu
Telakointitraileri
Hintapyyntö 11000e
Tiedustelut: Tommi Koskinen 044 2742 266

Venetyyppiin voit tutustua esim:
http://www.expresspurjehtijat.net/

Vene on erinomainen purjehtia ja tarjoaa niin kilpailuun haastetta kuin
retkeilyyn mukavat olosuhteet.

Tätä venettä uskallan suositella! Paljon pieniä näppäriä yksityiskohtia
ja yleisilmeeltään todella siisti.

MYYNNISSÄ
Trollö 38 vm. 1974 (ferrobetoni)
Moottori Iveco 145hv + 2F vaihteisto vm.2000
Kaikki puuosat uusittu / kunnostettu viime vuosina ja hyvässä lakassa
Uudet mastot
Uudet purjeet (iso / fokka / mesaani), genoa muutaman vuoden vanha
Teak -kansi uusittu (12 x 60mm lautaa, ei rimaa!!!)
Sauna + erillinen suihkutila
Yöpymistilat min. 9 hengelle
Keskuslämmitys
Elektroniikkaa mm. tutka / karttaplotteri / eteenpäin näyttävä kaiku jne…
Sähköinen ankkurivinssi
jne… (täydellinen varustelista pitkä)
Vene täysin läpikäyty ja kunnostettu!
Hintapyyntö 70 000e
Henkilölle:
- joka osaa arvostaa kaunista puutyötä ulkona ja sisällä
- tykkää olla ”omavarainen” pidemmilläkin seiluureissuilla (vesi ja polttoainetankit suuret)
- nauttii vakaasta etenemisestä niin purjein kuin koneella kelistä huolimatta

Tällä veneellä olen purjehtinut paljon ja suosittelen erittäin lämpimästi isoa venettä etsivälle!
Pitkän purjehduspäivän jälkeen ankkuriin, sauna lämpöiseksi ja kannelta mereen viilentymään…
Tunnelmallisessa salongissa ajatus lentää ja seuraavan päivän seiluusiin kerätään voimia tilavissa makuuhyteissä.

Tiedustelut: Arto Honkanen 0500 490 885

KESÄPURJE

WWW.PURJEHDUS.NET
WWW.NAVIGOINTIKURSSI.FI

PURJEHDUS ON ISO ILO!

