
       - Täyden palvelun risteilyt -

Tässä ensin risteilylle perustietoa ja laitoin alle 3 eri vaihtoehtoa mitä voisi tarjota asiakkaille ns. räätälöityinä 
paketteina, kaikki täysin muokattavissa asiakkaiden toiveiden mukaan. Laitoin jokaiseen mukaan sauna 
vaihtoehdon mutta pelkkä ruokailukin onnistuu aivan mainiosti.

Hinnoittelu itse risteilylle menee tuntiperusteisesti (270,00 € / tunti) keston mukaan. 3 tuntia on minimi vuokra-
aika, joten 3 tunnin risteilyn veloitus on 810,00 €. hinta sisältää alv 10%. Odotustunnit jos asiakkaat esimerkiksi 
käyttävät sauna/ruoka palveluja on 100€ / h.

Hinta sisältää veneen käyttöön kaikkine varusteineen ja palveluineen, polttoaineet, vakuutukset sekä sertifioidun 
kapteenin ja apumiehen. Maksimi henkilömäärä on 10 henkilöä.

Varauksen aikana asiakkaat voi omavalintaisesti päättää miten aika käytetään. Liikutaanko vesillä enemmän, 
ollaanko välillä ankkurissa esim. käyttäen aikaa uimiseen tms. myös eri paikoissa rantautuminen onnistuu. Ja 
tietysti omat juomat ja naposteltavat ovat sallittuja veneellä tai pystymme ne järjestämään 
yhteistyökumppaneiden kautta.

1. Peronsaari https://visittampere.fi/kohteet/peronsaaren-sauna/ 

Peronsaaressa on Tampereella useasti parhaaksi yleiseksi saunaksi valittu saunomismahdollisuus. Saaren idyllinen
puusauna on varattavissa yksityiskäyttöön ja saunan lauteille mahtuu kerrallaan n. 6-8 henkilöä. 
Rantarakennuksen yhteydessä on pukuhuone ja laiturilta pääsee suoraan uimaan. Pesu tapahtuu perinteikkäästi 
järviveden kautta. 

Kokonaiskustannus esimerkiksi 5 tunnin risteilystä, risteily 3 tuntia (810e), sauna 2 tuntia / 8hlö (120e) ja 
odotustunnit 2 tuntia (200e)   hintaan → 1130e sis alv 10%. Peronsaaressa on mahdollista paistaa nuotiolla 
makkaraa jos avotulen teko sallittu, saaressa myös kaasugrilli.

2. Pimeesalmi https://pimeesalmi.fi/

Pimeesalmesta löytyykin useampi eri vaihtoehto risteilyyn sisällytettäväksi. Kaikki tilat on varattavissa täydellä 
catering palvelulla. Sauna vaihtoehtoja on useita. Yleisin on ns. ”uusi sauna” joka on kaksikerroksinen saunamökki
järvenrannalla, omalla laiturilla sekä kahdella isolla terassilla. Ruokamenu sisältää salaatit, burgerit ja siivet.  
Ruokailun voi ottaa mukavasti tarjoiltuna suoraan saunamökille ja se voidaan tilata ennakkoon tai paikan päältä.

Kokonaiskustannus esimerkiksi 6 tunnin risteilystä joka sisältää risteilyn 3 tuntia (810e), Pimeesalmen uuden 
saunan 3 tuntia (300e) ja odotustunnit 3 tuntia (300e)  Hintaan → 1410e sis alv 10%. Tähän lisätään mahdolliset
ruokailut ja virvokkeet.

3. Maisansalo www.restaurantmaisa.fi/ 

Maisansalosta löytyy upeat puitteet. Mahdollisuus varata normaali puusauna tai savusauna jossa pystyy rentoutua
mahtavassa järvimaisemassa, saunalle keittiö tarjoaa sesongin parhaista raaka-aineista raikkaita kesän makuja 
kalaa, salaatteja, lihaa. Paahdettuna, grillattuna, kesäisesti maustettuna. Uudenlaisia makuelämyksiä kesän 
auringosta ja järven aalloista. 

Kokonaiskustannus esimerkiksi 6 tunnin risteilystä joka sisältää risteilyn 3 tuntia (810e) savusaunan 3 tuntia 
(407e), odotustunnit 3 tuntia (300e), ruokailu (29e-36e / hlö ) + juomat.  Hintaan → 1517e sis alv 10%. Tähän 
lisätään mahdolliset ruokailut ja virvokkeet.
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