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Info ja broneerimine:

Villa Meri OÜ
tel +372 58 666 666
pille@villameri.ee

Kapten Kaido Dreving
tel +372 524 5984

ROMANTIKAPAKETT SORGU SAARELE

(EELKÕIGE MÕELDUD PAARIDELE KUID SOOVI 
KORRAL VÕIMALIK PARDALE VÕTTA KUNI 4 
INIMEST)
Reis toimub kaatriga Galeon Galia (2x150 hp)
või kaatriga Betty (1x225 hp)

19.00 väljumine Talvesadamas (Vallikraav)
19.40 saabumine Sorgu saarele (kuna sadam puudub, 
siis saarele pääseb läbi põlvesügavuse vee)
Saarel asub tuletorn ja vanad sõjaväe hooned, milles 
on ka puidust narivoodid merel eksinutele ja 
juhuslikult saarele sattunutele. Saarel ei ole 
püsiasukaid peale Kormoranide,Hanede ja muude 
lindude. Saarel saate nautida imekaunist  
päikeseloojangut ja õhtust lõkkketuld,mille tarbeks 
leidub piisavalt kuivanuid puid nii kogu saare peal, 
kui ka mere poolt kaldale uhutud.
Paketi hinnas sisaldub ka telk ööbimiseks, 
magamiskotid, tikud lõkke süütamiseks ja vesi. 
Piknikukorv tuleb soovijatel ise oma äranägemise 
järgi komplekteerida.
Kapten tuleb teile järele järgmisel hommikul 
orienteeruvalt kell 9.00
P.S. Kõiki aegu on kokkuleppel võimalik muuta.
MOBIILTELEFONIDE AKUD  PEAVAD OLEMA 
EELNEVALT TÄIS LAETUD!!!

Paketi hind: 2-le inimesele 250€,
4-le inimesele 300€



UNUSTAMATU MEREREIS KIHNU SAARELE 
KOOS KALAPÜÜGI, ÖÖBIMISE JA 100 
AASTASES  SUITSUSAUNAS LEILITAMISEGA. 

(KUNI 5 INIMEST, KAASA ARVATUD LAPSED)
Reis toimub kaatriga Galeon GALIA, 2 x 150 hp

KAVA.
10.00 –väljumine Talvesadamast (Vallikraav)

10.30 – 12.30 kalapüük Pärnu lahel.
(kohapüügi keeluajal 10.06.-15.07. õngejada 
nõudmine, mille Kapten on eelmisel õhtul merre 
lasknud. P.S. KUI EELMISE ÕHTU ILM SEDA 
LUBAB).

12.30-13.30 sõit üle lahe Kihnu. Sadamas ootab Kihnu 
rahvuslik transpordivahend traktor käruga, milles 
reisijate tarvis ka istumisalused olemas.

13.45-15.45 sõit ümber Kihnu saare koos Kihnu majaka 
külastusega.

16.00 – Kapteni valmistatud lõunasöök hommikul 
püütud kaladest (rammus uhhaa värskest kalast ja 
mahetalu juurikatest, maitsestatud valge viina ja 
söetükiga)

17.00 – 20.00 vaba aeg (omal käel saarega tutvumine 
või niisama rahu ja vaikuse nautimine talu hoovil, 
võimalik laenutada jalgrattaid)

20.00 on kuumaks köetud vana  suitsusaun, milles 
värskete kasevihtadega vihtlemist meenutate veel 
aastaid.

21.00 on valmis värskelt suitsutatud ahven, koha või 
angerjas (oleneb, mida meri on hommikul andnud)

Otsad Kihnust antakse järgmisel hommikul kell 
8.00-9.00 ning tagasi Pärnus ollakse 9.00-10.00

KÕIK AJAD ON ORIENTEERUVAD JA SÕLTUVAD 
KOKKULEPPEST REISIJATEGA, EDASI-TAGASI 
SÕIDUAEGU MUUTA EI SAA!

Paketi hind: 590€

P.S.kuna ilma ette ennustada ei ole võimalik,siis 
otsustab Kapten reisi hommikul, kas inimeste 
ohutust silmas pidades on võimalik reis ette võtta või 
mitte)

KOHAPÜÜK(ALATES 16.07.) PÄRNU LAHEL 
või KALAPÜÜK PÄRNU JÕEL(01.05.-30.10.)
Püük toimub kaatriga Galeon Galia (2x150 hp)
või kaatriga Betty (1x225 hp)

Püük toimub igapäevaselt (oleneb ilmataadist 
muidugi).
Pardale võimalik võtta 3 inimest + kapten.
Hinna sees: transport sadamasse ja tagasi hotelli, 
püügivahendid. Alates 4 tunnist ka lõunasöök pardal 
värskelt püütud kaladest.

Hind: 50€ tund+ 10€ inimene. 
Minimaalne aeg 3 tundi! 
Näide: 3 inimest 3 tundi= 50€*3 + 30€ = 180€

ÕNGEJADAGA (100 konksu) PÜÜK PÄRNU 
LAHEL. (oleneb ilmast)
Püük toimub kaatriga Betty (1x225 hp)

Orienteeruvalt kell 20.00 väljumine sadamast ja sõit 
püügikohta.
Õngejada sisselaskmine.Peale seda võimalik trollida 
(max. 1 tund,olenevalt ilmast)
Järgmisel hommikul kell 6.00 väljumine sadamast 
loomust nõudma.
Püütud kalast valmistatakse lõunasöök (vastavalt 
soovile kas suitsetatakse,praetakse või valmistatakse 
kalasupp)

Hind: 280€ (kuni 3 inimest saab pardale. 
Tööd ja toimetamist jätkub kõigile)


