
Odysseuksen vanavedessä
Lefkas, Kreikka 7.-14.9.2013

KKun Suomessa ollaan jo päättämässä purjehdus-
kautta lähtee Sailing Ladies kahdelle, erilliselle viikon 
matkapurjehdukselle antiikin Kaarian ja Lyykian rannikon 
maisemiin, nykyiseen Turkkiin. 

Lähtösatamana molemmilla viikoilla on viehättävä 
Göcekin marinakaupunki. Säistä ja tuulista riippuen tavoit-
teena on purjehtia pitkin rannikkoa länteen kohti Ekincikin-
lahtea ja itään päin antiikin uponneeseen kaupunkiin 
–Kekovaan. Myös Fethiyenlahti tarjoaa lukemattomia 
satamia pienistä “yhden ravintolan luonnonlahdista” aina 
Fethiyen ECE marinan täydellisten palveluiden äärelle. 

Syys-lokakussa meriveden lämpökin on vielä reilusti 
yli +20°. Viikon aikana purjehdittava kokonaismatkaksi 
tulee n. 120 mailia. Halukkaat voivat tietysti kerätä lisä-
maileja räätälöimällä viikkoreittiään. Ennenkaikkea 
tarkoituksena on tutustua uusiin satamiin ja viettää 
aikaa lounasuintiin sopivilla luonnonlahdilla. 

Mahdollisesti vierailemme myös Kreikan itäisimmällä 
saarella –Kastelorizolla. Yhdessä myös koemme purjeh-
timisen riemua, samalla verkostoidumme ja opimme 
toisiltamme uusia asioita tiimiympäristössä. Tule mukaan 
todella hauskalle ja opettavaiselle retkellemme.
Lämmin merivesi, aurinko ja iloinen ystävyytemme
kantavat taas yli talven seuraavaan purjehduskesään!

Dufour 375GL

Hintaan sisältyy:
• lennot Finnairilla (arvo 470€)
• kuljetukset kentän ja sataman välillä
• paikka veneessä
• jolla ja perämoottori
• veneen täysvakuutus
• purjehduslupa ja verot
• liinavaatteet
• kännykät veneiden ja vuokraamon 
   kesken käytävään yhteydenpitoo
• pyyheliinat ja loppusiivous.
• tiimipaidat

Lisäksi osallistujat maksavat venekassaan
n 100 €/hlö, josta maksetaan mm.
aamiaiset, lounaat ja välipalat veneessä,
satamamaksut ja, polttoaine. Illallisesta
jokainen vastaa itse.

Ilmoittaudu www.osallistujat.com-sivuille
ja kerro, ilmoittaudutko johonkin tiimiin 
vai gastipaikalle. Ilmoittautumisen jälkeen 
saat vastuulliselta matkanjärjestäjältä 
TravelOn Matkat  Oy:ltä 300€:n ennakko-
laskun. Loppumaksu erääntyy vasta 45 vrk 
ennen matkaa. Ilmoittaudu: 
www.osallistujat.com sivuilla.

Lisätietoja Raija Alapeteri,
raijaala@gmail.com p. 050 3080 542

Purjehdusterveisin
Hallitus ja jäsenpurjehdustyöryhmä

Vastuullinen matkanjärjestäjä: 
TravelOn Matkat Oy / OnSail
Lauttasaarentie 54, 00200 Helsinki, 
p. 020 7428590, info@onsail.fi

NAPSin matkapurjehdukset antiikin maisemissa 20.-27.9. ja 27.9.-4.10.2014
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  •       Ölü Deniz

   Ekinçik•
Voit tulla yksin 
gastiveneeseen 
tai voit koota myös
oman napsilaisen
venekunnan pätevän ja 
hyväksytyn kipparin johdolla. 

Kippareina toimivat Napsin 
hallituksen hyväksymät kokeneet
naiskipparit, joilla kaikilla on 
kansainvälinen huviveneenkuljettajan lupakirja 
sekä sopivuus ”päällikön” rooliin. 
Lisätietoja löytyy www.naispurjehtijat.fi.

Lähtö: AY 2014.(la) klo 1830 ( Dalaman klo 22.15 )
Paluu: AY 2015 (la) klo 23.15 (Helsinki klo 02.55, su 

Veneet ja hinnat

20.-27.9.
Dufour 375 GL, 2013, 3 cab, 6:lle 1045 €
SunOdyssey 39i, 2007, 3 cab, 6:lle 1045 €
Oceanis 37/2009, 3 cab, 6:lle 1020 €

27.9.-4.10.
Dufour 375 GL / 2013, 3 cab, 6:lle 1045 €
SunOdyssey 39i/2007, 3 cab, 6:lle 1045 €
SunOdyssey 409/2014, 3 cab, 7:lle 1045 €, 6:lle 1175 €


