V

s/c “HansaSilver”
Valmistusvuosi: 2006
Pituus: 11.90 m, leveys: 6.50 m, syvyys: 1.10 m

ietä yhteistyökumppaneittesi kanssa erillainen

Maston korkeus: 17,56 m

palaveri merellä. Mahdollisuuksia on monia.

Moottorit: Volvo 2x30 hp

Nauttia ”Sight Seeing”-aamiainen purjehtien.
Lounaspurjehdus tai koko päivän kestävä
tapahtuma kaikkine tarjoiluineen ankkurissa
luonnonpoukamassa. Rapuillallinen elokuun
yössä. Kaikki on mahdollista.

Polttoainesäiliö: 250 lt
Vesisäiliö: 560 lt
Purjepinta-ala: Isopurje 55 m², genua 35 m², spinaakkeri 104 m²,
Kajuutat: Salonki + 4 x 2 hengen hyttiä, 2 WC/suihkua
suojaisat tilat sisällä ja katettu takakansi sateen sattuessa
Valmistaja: Fountaine-Pajot, Ranska
Suunnittelu: Joubert / Nivelt ja Olivier Flahault Design
Kumijolla+perämoottori

Jotta elämys olisi täydellinen, veneen vakiovarustei-

sopiva 4-12 hengen ryhmille

siin kuuluu tietysti myös hopeiset aterimet,

lähtö ja paluu Helsingistä, Pohjoisrannan HMVK:n venestamasta

samppanja- ja viinilasit.

tai sopimuksen mukaan
Purjehduksien vastuullinen järjestäjä: HansaSilver Oy,
Laippatie 15, 00880 Helsinki, Y-tunnus: 0213658-5
Tiedustelut ja varaukset: HansaSilver Oy / Pertti Kaarte
gsm +358 400 107 022, pertti.kaarte@hansasilver.com

Pidä vaihteeksi
kokous tyylikkäällä
katamaraanilla
Helsingin lähivesillä
tai vähän kauempana

H

HansaSilverillä on
molemmissa rungoissa
oma WC/suihku ja myös
lämmin vesi. Purjehduksen
aikana on mahdollisuus
saada myös 220 v sähköä,
esimerkiksi kannettavaa
tietokonetta varten.

H

“HansaSilver” on Ranskassa kesällä vuonna 2006
Fountaine-Pajotin valmistama Lavezzi 40- purjekatamaraani.
Päiväpurjehduksilla erinomaisesti tilaa 8-12 hengelle.

V

Valmiina useita eri tarjoiluvaihtoehtoja. Kaikki on mahdolista kahvicroissant-tarjoilusta rapuillallisiin. Mahdollisuus saada lisämaksusta
mukaan myös ammattikokki. Katamaraanit eivät juurikaan kallistele

P

Purjehduksista vastaa kokenut
kippari, joka voi myös
perehdyttää vieraita osallistumaan

Pidemmillä matkapurjehduksilla yöpymistilat 6-8 vieraalle.

ja näin lasit pysyy hyvin pöydillä.

itse purjehtimiseen.

Ylätason pentry toimii tarjoilutilana sekä salonkiin että ulko-

Koko takakansi suojattu kiinteällä biminikatoksella, mutta tilaa on

Hän on myös mukana

tilohin. Isot pöydät sekä ulkotilassa, että salongissa palaverien

reilusti veneen etukannella ja verkoilla, vaikka auringonottoon.

räätälöimässä kanssanne juuri

pitoon tai tarjoilujen nauttimiseen. Veneen vuokrahintaa sisältyy

sellaisen purjehduselämyksen,

kaikki veneellä tarjoiltavat alkoholittomat virvokkeet ja juomat,

kuin haluatte. Veneellä on

muu tarjoilu voidaan sopia etukäteen catering periaatteella.

täydellinen navigointivarustus
tutkineen ja turvavarusteina
kaikkille vieraille pelastusliivit
ja palastuslautta.

