
Perepakett: (2 täiskasvanut ja 1 laps) 
+1in TASUTA lisaks kaasa (kokku 

€104) (soodustuse väärtus €38, -27%). 
(!!soodus kehtib kõigi 3+1 in puhul).

Suwitamine - mitte paaniline - vaid organiseeritud!
Suwitamatuse, selle tänapäeval üsna levinud 
haiguse efektiivseks raviks avatakse läheneva suve 
kuudeks Saaremaal turismitoode kus kaasaegse 
teaduse köigi saavutustega loodetakse suwitamise 
tövest ja sellega kaasnevatest närvisüsteemi 
häiretest peagi jagu saada.
Ajalooline purjelaev asub Lääne-Eesti saarestikus, 
looduslikult kaunis paigas, mis igati vastab 
tänapäeva kurortoloogia nöuetele.
Köigile kes tunnevad vajadust, palume kiirustada!.
Purjelaev väljub Abrukale Kuressaare Lossi juurest 
iga nädal vastavalt FBs välja toodud graafikule kl 
10:40 ja jõuab tagasi kl 16:30 paiku.
Piletihinda kuulub purjelaewa liinisöit Arensburg-
Abruka-Arensburg, korralik löunasöök ja kohvi-tee-
mahl; julgemad saavad turvarakmetega masti 
ronida, ujumas käia ja muudes elamustegevustes 
vöimalik pardal kaasa lüüa. Laev on reisijate päralt 
kogu sadamas oleku aja. Olemas on muhe avar 
salong ja väikelastele saab vajadusel eraldada 
kajuti. Abrukal saab ette tellida auto kastis giidiga
1h pikkust ringsõitu ja saarega saab tutvuda kokku 
3h. Tagasi sildub purjelaev kuurortlinnas ca kl 16:30 
paiku.
Ja nüüd siis köik suwitama - et öigustada usaldust! 
Igatahes!

Lisainfo & kirjeldus Facebook üritus/event: 
https://www.facebook.com/events/80378659678918
7/

Grupile (50in) privaatne laev + 
ööbimine Abruka puhketalus 

/keskuses (hind  €63/in) 
KAMPAANIAHIND €48/in (-24%) 

Ahoy!  2 -päevane pr ivaatne se ik lussõi t 
väljumisega Kuressaare lossi kõrvalt Abruka 
suunal koos ööbimisega saarel kuni 50in grupile.
Privaatne purjelaev ja majutusasutus on Teie 
meeskonna päralt 24h ning Abruka saarel ootab 
Teid mönus ööbimimiskoht puhkekeskuses ja/või 
talus. Laevareisul tutvume kuunariga ning 
julgemad saavad ronida masti ning abistada 
purjede heiskamisel. Võimalus ka oma käega 
roolida laeva. Hinnas sisaldub 1926.a. ajaloolise 
Eesti kaljasega meresõit läbi linnu pesitsusala 
väikesaarele ja tagasi, löunasöök pardal, auto
kastis transport ja giidiga saare tuur, matkame 
hiiemetsas, öhta poole küpsetab kapten maa sees 
lammast ja teeme löket ja mängime ehk ka 
trumme. 
Tulge tuulutage end ja vötame aja maha, saame 
elamuse jagu targemaks Eesti merendusajaloost 
ning rändame koos aega kus laevad olid puust ja 
mehed rauast! Abruka - üts meretagune asi!

10*in kinkekaardi piletid 
(tavahind €250)

PAKKUMINE €175, -30%

Hinge soojust andvad ja romantilised 
päikeseloojangu wäljasöidud Arensburgi 
(Kuressaare)  lahele Eest i  a jalool ise 
purjelaewa pardal.

Söit algab Kuressaare lossi juurest ja kestab 
ka ca 2-2,5h, hinnas sisaldub ka laeva öluti 
vöi vein (vöi asenduseks kena värskendav
käsitöö jook). Tavapilet ilusa linnavaatega 
mönusale merelisele olengule massab 
tavahinnas 25€/in. Hea korraldada mõni väike 
üllatus või tähtpäev sõpradele, pereliikmetele 
või külalistele. Saab ronida masti ja kuulata 
mahedat lainevulinat. Tere tulemast pardale!

Päikeseloojangu kruiiside info edastatakse 
jooksvalt FB kalendris/üritustes. Võimalik 
ette broneerida booking@purjelaevad.ee 

https://www.facebook.com/events/803786596789187/
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