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TIEDOTE
Moron kaikille!
Helmikuu vaihtuu maaliskuuhun aivan tuota pikaa. Kevät alkaa
jo kolkutella lumiverhon takaa.
Talvikaudella Kesäpurjeen luokkahuonekurssit Lauttasaaressa
jatkuvat aina kesän alkuun saakka. Muutamilla kursseilla vielä
paikkoja.
Karibialla olemme seilanneet tammikuun alusta ja vielä 3 reissua
on siellä odottamassa ennen Atlantin ylitystä Bermudan kautta
Azoreille ja sieltä Välimerelle.
Perinteinen purjehduskauden avaus tapahtuu taas Kroatiassa
Wappuna! Tämä purjehdus varattiin täyteen tuttuun tyyliin
nopeasti.

Uusimme piakkoin nettisivumme. Käy vilkaisemassa! Muutoinkin
olet tietysti tervetullut nettisivuillemme, josko löydät Sinulle
sopivan kurssin tai seiluun jostain päin…

RANNIKKONAVIGOINTIKURSSI
21.-22.3.2015 + 28.-29.3.2015

NAVIGOINNIN PERUSTEET
Erinomaisia pulkkamäkikelejä kaikille!
Nautitaan talvesta niin kauan kuin sitä riittää…

31.3.2015 klo 18-21

Terkuin, Mika Kesäpurjeesta

VENEILIJÄN EA -KURSSI
12.4.2015 klo 10- 17

VUOKRAVENEENKULJETTAJA
-KURSSI
26.3.2015 klo 18-21

Hiio - hoi kesä. Täältä tullaan!

Lisää kursseja:
www.purjehdus.net

PURJEHDUSKURSSIT

RETKISEILUUT

Olemme nyt saaneet kurssikalenrin valmiiksi. Elo-syyskuulle tulee
vielä kursseja lisää Helsingin vesille sekä Päijänteen kursseja päivitetään myöhemmin.

Erilaisia retkiseiluita niin kotikuin ulkomailla on myös lisäilty
nyt purjehduskalenteriimme.

Välimerellä kursseja on lisätty
kysynnän myötä. Malta ja Elba on
täyteen varattu, Kreikassa, Kroatiassa ja Espanjassa löytyy vielä
paikkoja vapaana.

Muistathan, että kaikkiin
Kesäpurjeen Välimeren kursseihin
sisältyy kotimaassa pidettävät
harjoittelut!

Olet iloisesti tervetullut kursseillemme niin kotimaaassa kuin
“lämpöisillä vesillä”.

Aloitamme Euroopan rannikolta seilaille kohden Ibizaa.
Tukholman saaristossa seikkaillaan isommalla venholla
heinäkuussa.

KESÄPURJE 15 VUOTTA
Moni onkin ennättänyt kyselemään
jo talvisin perinteeksi muodostuneita
Kesäpurje -iltamia.

Perinteiset Ahvenanmaan
seiluut sekä retket Jurmon ja
Kökarin vesille löytyvät jo
ohjelmasta.

Eips huolta! Iltamat pidetään tänäkin vuonna, mutta vasta syksyllä.
Kesäpurje juhlii silloin 15 -vuotista
seiluuetappia.

Helsinki - Tallinna Race
elokuussa täyttyy varmasti
nopeasti.

Iltamista tarkemmin loppukesästä!

Katsele seiluita:
www.purjehdus.net

Navigoinnin perusteet -kirja
Vene 2015 -messuille saimme julkaistua kaikille aloitteleville veneilijöille sekä jo pidempäänkin vesilläliikkuneille
suunnatun kirjan.
Lähtökohtana meillä oli esittää perusasiat vesilläliikkumisesta mahdollisimman selkeästi ja isoin kuvin.
Tutustu kirjaan vaikkapa täällä:
http://navigointikurssi.fi/tuotteet/
Navigoinnin perusteet -kirjaa saa
tilattua suoraan meiltä tai ostettua
hyvin varustetuista kirjakaupoista

WWW.PURJEHDUS.NET

