KALLAVESI KUTSUU
Lähde WHF-Adventures:n mukana kokemaan Kallavesi kauneimmillaan. Varaa oma elämyksesi laadukkaista
kalastus ja vesistömatkailutuotteistamme Kuopion Kallavedelle.
Tiedustelut ramimikkonen@gmail.com tai +358 44 3451427 klo 9.00 - 18.00.
Lähtösatamina toimivat Matkailukeskus Rauhalahti ja Kuopion vierasvenesatama.
Tuotteita on saatavilla kesäsesongilla 1.6.- 1.9.2018.
Heittokalastus jigillä/uistimilla, max. 3 hlö. Retken kesto 4h.
Saaliskohteena kuha, ahven ja hauki.
Hinta 359€, sis. alv. 10%.
Kokopäivän heittokalastus jigillä/uistimilla, max. 3 hlö. Kesto n 8h.
Saaliskohteena kuha, ahven ja hauki.
Hinta 569€, 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 %. Matka yhdelle henkilölle varattuna 179€.
Kysy myös venekuljetusta Hietasaloon ja takaisin! Max 5 hlö/suunta. Hinta 30€/hlö. Vähimmäismaksu
85€. Hietasalon saaressa on mahtava kaikille soveltuva hiekkaranta ja useampi nuotiopaikka eväiden
lämmitystä varten!
Opastettu melontaretki avokanooteilla Kallavedellä. Kesto 2h. Hinta 45€/hlö sis. alv. 10% ja
kalustovuokra. 3-7 hlö. Melonta 1-3 hlö. 55€/hlö/2h Varaukset ennakkoon +358443451427.
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Retket sisältävät:
Oppaan palvelut
Veneen ja polttoaineen
Kalastusvälineet
Lakisääteiset vakuutukset
Pelastus- tai paukkuliivit (melontaan melontaliivi)
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 oppaan lisäksi 1-3 hlöä.
Retkieväät tulee tilata etukäteen ja mainita erityisruokavaliot. Eväät lisätään hintaan. Perus retkieväs
12€/hlö sis. alv. 14%, (makkara, mehu, vichy, kahvi/tee, täytetty sämpylä). Eräruoka 39€/hlö sis. alv.
14%.

Varaaminen ja ehdot
Varaa elämyksesi sähköpostilla ramimikkonen@gmail.com tai soittamalla numeroon +358443451427
klo 9.00-18.00.
Kun varaus on tehty, syntyy palveluntarjoajan ja asiakkaan välille sopimus retkestä. Emme peri
ennakkomaksua.
Yksityishenkilön tai ryhmän tulee maksaa retki WHF-Adventures:n tilille SumUp- kortinlukijalla tai
käteisellä (€) lähtösatamassa ennen retken alkua. Retken peruuntuessa perimme kuitenkin 40% sis. alv.
24% retken hinnasta jälkikäteen.
Yrityksille on laskutusmahdollisuus.

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 asiakkaalla on voimassa oleva matkustaja- ja matkatavaravakuutus.

Kalastusretkillä alkoholin käyttö on sallittua, mutta liiallisesta päihtymisestä aiheutuva turvallisuuden
vaarantuminen keskeyttää retken. Keskeytyminen ei oikeuta rahalliseen hyvitykseen.
Melontaretkelle ei alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena!!
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