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Villa Meri OY
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Kapteeni Kaido Dreving
puh +372 524 5984

ROMANTIIKKAPAKETTI SORGUN SAARELLE

(ENNEN KAIKKEA PARISKUNNILLE, 
HALUTESSANNE ENINTÄÄN 4 HENGELLE)
Retki toteutetaan moottoriveneellä Galeon Galia (2 x 
150 hv) tai moottoriveneellä Betty (1 x 225 hv)

19.00 lähtö Talvisatamasta (Vallikraav)
19.40 saapuminen Sorgun saarelle (kun satama 
puuttuu, pääsee saarelle polviin asti yltävässä vedessä 
kahlaamalla)
Saarella sijaitsee majakka ja vanhoja armeijan 
rakennuksia, joissa on myös puiset kerrossängyt 
merellä eksyneille ja sattumalta saarelle tulijoille. 
Saarella ei ole pysyvää asutusta paitsi merimetsot, 
hanhet ynnä muut linnut. Saarella voitte nauttia 
kauniista auringonlaskusta ja iltanuotiosta, jota 
varten löytyy riittävästi kuivaa nuotiomateriaalia 
sekä saarella että rannalla.
Paketin hinta sisältää myös teltan yöpymistä varten, 
makuupussit, tulitikut nuotion sytytystä varten ja 
veden. Mieleinen piknik-kori täytyy halutessanne 
itse hankkia.
Kapteeni tulee seuraavana aamuna hakemaan 
suunnilleen kello 9.00.
Huom.! Kaikkia kellonaikoja on mahdollistaa 
muuttaa.
KÄNNYKÖIDEN AKUT ON OLTAVA LADATTUINA 
ENNEN RETKELLE LÄHTÖÄ!!!

Paketin hinta: 2 henkilölle 250 €, 4 henkilölle 300 €.



UNOHTUMATON MERIMATKA KIHNUN 
SAARELLE KALASTUKSEN, YÖPYMISEN JA 
100 VUOTTA VANHASSA SAVUSAUNASSA 
SAUNOMISEN PARISSA
(ENINTÄÄN 5 HENKILÖÄ, LAPSET MUKAAN 
LUETTUNA) Retki toteutetaan moottoriveneellä 
Galeon GALIA, 2 x 150 hv

OHJELMA

10.00 – lähtö Talvisatamasta (Vallikraav)

10.30–12.30 kalastusta Pärnulahdella
10.6.–15.7 kuhanpyynti on kiellettyä, silloin nostetaan 
pitkääsiimaa, jonka kapteeni on edellisenä iltana 
laskenut mereen. SÄÄOLOSUHTEET HUOMIOON 
OTTAEN.

12.30–13.30 merimatka lahden yli Kihnun saarelle. 
Satamassa odottaa Kihnun kansallinen 
kuljetusajoneuvo eli traktori peräkärryineen, josta 
matkustajille löytyy myös istuinalustoja.

13.45–15.45 retki ympäri Kihnun saaren, tutustutaan 
myös Kihnun majakkaan.

16.00 – kapteenin valmistama lounas aamuun 
saalistaa (ravitseva kalakeitto tuoreesta kalasta sekä 
luomutilan juureksista, terästetty vodkalla ja hiilellä)

17.00–20.00 vapaa aika (itsenäinen tutustuminen 
saareen tai rauhan ja hiljaisuuden nauttiminen tilan 
pihalla, mahdollisuus vuokrata polkupyöriä)

20.00 vanha savusauna ja tuoreet koivuvastat 
odottavat saunojia

21.00 syöjiä odottaa tuoreeltaan savustettu ahven, 
kuha tai ankerias (aamusaaliista riippuen)

Lähtö Kihnusta takaisin mantereelle seuraavana 
aamuna suunnilleen kello 8.00–9.00 ja takaisin 
Pärnussa 9.00–10.00 (AJANKOHDAT OVAT 
LIKIMÄÄRÄISIÄ JA RIIPPUVAT MATKUSTAJIEN 
TOIVOMUKSISTA, MENO-PALUUMATKAN 
KESTOA EI VOIDA MUUTTAA!)

Paketin hinta: 590 €

Huom.! Kun sääolosuhteita ei voida ennustaa, niin 
kapteeni päättää lähtöpäivän aamulla, onko 
merimatka matkustajille turvallista tai ei)

KUHANPYYNTI (ALKAEN 16.07.) 
PÄRNULAHDELLA tai KALANPYYNTI 
PÄRNUJOELLA (01.05.–30.10.)
Kalastamaan lähdetään joko moottoriveneellä Galeon 
Galia (2 x 150 hv) tai moottoriveneellä Betty (1 x 225 hv)
Kalastaa voidaan jokapäiväisesti (riippuen säästä, 
tietenkin).
Veneeseen mahtuu 3 henkilöä + kapteeni.
Hinta sisältää: kuljetuksen satamaan ja takaisin 
hotelliin, kalastusvälineet. Yli 4 tuntia kestävä retki 
sisältää myös tuoreesta saaliista valmistetun lounaan 
veneessä.

Hinta: 50 € tunti + 10 € henkilö. 
Minimiaika 3 tuntia! 
Esimerkki: 3 henkilöä 3 tuntia = 50 € x 3 + 30 € = 180 €

KALASTUS PITKÄLLÄSIIMALLA  (100 koukkua) 
PÄRNULAHDELLA (säästä riippuen)
Kalastusretki toteutetaan moottoriveneellä Betty (1 x 
225 hv)
Lähtö satamasta suunnilleen kello 20.00.
Pitkänsiiman laskeminen. Sen jälkeen halutessanne 
vetouistelua (enint. 1 tunti, säästä riippuen)
Seuraavana aamuna lähtö satamasta kello 6.00 saalista 
nostamaan.
Saaliista valmistetaan lounas (toivomuksen mukaan 
joko savustetaan, paistetaan tai tehdään kalakeitto)

Hinta: 280 € (veneeseen mahtuu enintään 3 henkilöä. 
Työtä ja tekemistä riittää kaikille)


