KALLAVESI KUTSUU
Lähde WHF-Adventures mukana kokemaan Kallavesi kauneimmillaan. Varaa oma elämyksesi laadukkaista
kalastus ja vesistömatkailutuotteistamme Kuopion Kallavedelle.
Lähtösatamina toimivat Matkailukeskus Rauhalahti ja Kuopion vierasvenesatama.
Tuotteita on saatavilla kesäsesongilla 1.6.- 1.9.2018.
Heittokalastus jigillä/uistimilla, 1-3 hlö. Retken kesto 4h.
Saaliskohteena kuha, ahven ja hauki.
Hinta 160€/hlö, kun asiakkaita on 2-3, sis. alv. 10%. Yhdelle asiakkaalle varatun matkan hinta on 230€,
sis. alv 10 %.
Kokopäivän heittokalastus jigillä/uistimilla, 1-3 hlö. Kesto n 8h.
Saaliskohteena kuha, ahven ja hauki.
Hinta 230€/hlö, kun asiakkaita on 2-3 sis. alv. 10%. Yhdelle asiakkaalle varatun matkan hinta on 450€,
sis. alv. 10%.
Vetouistelu, 4 tuntia. 1-4 hlö.
Saaliskaloina kuha, ahven, hauki ja taimen.
Hinta 135€/hlö, kun asiakkaita on 2-4, sis. alv 10%. Yhdelle asiakkaalle varatun matkan hinta on 230€
sis. alv 10%.
Veneretki Kallankierros, noin 3h kestävä veneretki Kallavedellä. 1-4 hlö.
Tutustutaan Kuopiota ympäröivään upeaan Kallaveteen, sen lukuisiin saariin sekä kauniiseen järviluontoon.
Retki sisältää rantautumisen Hietasalon saareen, jossa tehdään tulet ja nautitaan eväät kaunista
vesistömaisemaa ihaillen. Uintimahdollisuus lapsiystävällisellä hiekkarannalla.
Hinta 90€/hlö 2-4 asiakasta, sis. alv 10 %. Yhdelle varatun matkan hinta on 250€, sis. alv. 10%.
Retket sisältävät:
Oppaan palvelut
Veneen ja polttoaineen
Kalastusvälineet
Lakisääteiset vakuutukset
Pelastus- tai paukkuliivit
Saaliinkäsittelyn. Saaliin voi halutessaan ottaa mukaan. Saaliin käsittely sisältyy retkiaikaan. Erikseen
sovittaessa saalis toimitetaan myöhemmin majapaikkaan Matkailukeskus Rauhalahdessa.
Asiakkaalle tulee olla maksettuna kalastuksenhoitomaksu tai ne lisätään hintoihin asiakasmäärän mukaan.
Suositus veneessä 4 hlöä.
Retkieväät tulee tilata etukäteen ja mainita erityisruokavaliot. Eväät lisätään hintaan.
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Varaaminen ja ehdot
Varaa elämyksesi sähköpostilla ramimikkonen@gmail.com tai soittamalla numeroon +358443451427
klo 8 - 9.45 ja 17 - 19.30 välisenä aikana.
Kun varaus on tehty, syntyy palveluntarjoajan ja asiakkaan välille sopimus matkasta.
Yksityishenkilön tai ryhmän tulee maksaa matka etukäteen WHF-Adventures:n tilille 14 päivää ennen
retkeä tai sovittaessa paikanpäällä I-Zettle- kortinlukijalla.
Yrityksille on laskutus mahdollisuus. Maksuehtona on 7 päivää retken päättymisestä.
Ennakkoon varatuissa matkoissa on aina varausmaksu, joka on 30 % matkan hinnasta.
Mikäli varaus peruuntuu, varausmaksua ei palauteta.
Mikäli matka peruuntuu 0-6 päivää ennen matkaa, veloitetaan matkasta 100 %.
WHF-Adventures ei ole vastuussa asiakkaan henkilökohtaisista matkatavaroista eikä myöhästymisestä.
Yritys ei myöskään korvaa asiakkaan sairastumisesta aiheutuvia peruutuskustannuksia tai
sairaanhoitokuluja. Onnettomuuden tai sairastumisen kohdatessa asiakas voi hakea korvauksia
vakuutusyhtiöltä, jos hänellä on voimassaoleva matkustaja- ja matkatavaravakuutus.
Matkanjärjestäjää koskevasta ylivoimaisesta esteestä aiheutuva varauksen peruuntuminen hyvitetään,
mikäli asiakas on maksanut varauksen etukäteen.
Alkoholin käyttö on sallittua, mutta liiallisesta päihtymisestä aiheutuva turvallisuuden vaarantuminen
keskeyttää matkan. Keskeytyminen ei oikeuta rahalliseen hyvitykseen.
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