
Tapahtumien
ammattilainen apunasi

Tokio II



Ammattina aktiiviset 
ulkoilmatapahtumat

• Tuo asiakkaasi – lähde tiimisi kanssa, 
me järjestämme unohtumattoman 
tapahtuman
– Pienet, elämykselliset ja laadukkaat 

ulkoilmatapahtumat max. 12 hlön ryhmille

• Me huolehdimme sään ja olosuhteet 
puolestasi
– Vauhdikkuus taattu säässä kuin säässä
– Säänmukainen vaatetus ja varusteet kaikille

• Osallistuminen ei edellytä aiempaa 
veneilykokemusta
– Olet osa tiimiä ja pääset heti osallistumaan
– Osaava miehistö aina mukana auttamassa

• Meillä on vankka, useiden vuosien kokemus 
elämysten tuottamisesta – sinun 
tapahtumasi on meille tärkeä



Maailmanympäripurjehdusta 
Suomenlahdella

• Ainutlaatuinen tilaisuus nähdä ja kokea 
Suomenlahti ja Itämeri uudessa valossa

• Suomen ainoa alkuperäinen VOR-vene
– suunniteltu Chris Dicksonin tiimille Whitbread 

Round the World Maailmanympäri-
purjehduskisaan 

– Australialaisen John Swarbrickin suunnittelema
– rakennettu Uudessa-Seelannissa 1993

• Suomen nopein yksirunkoinen purjevene –
ennätys yli 27 solmua

• Vene hyvin tekninen ja erikoisuutena mm. 
ballastijärjestelmä

• Kotisatama Helsinki, HSK Lauttasaari



Tokio II Helsinki
• Helppo ja reipashenkinen 4 h 

ulkoilmatapahtuma Helsingin edustalla

• Lähtö ja paluu keskeisellä paikalla 
Lauttasaaressa

• Saumatonta tiimityöskentelyä

• Vauhdikkuus ja elämykset taattu säässä 
kuin säässä

• Kisatiimikokemusta helposti ja hyvässä 
hengessä kunkin oman aktiivisuuden 
mukaan

• Ei pätevyysvaatimuksia

• Alkaen 2 600 € (alv. 0)



Tokio II Tallinna
• Elämyksellinen ulkoilmatapahtuma 

Helsingistä Tallinnaan
– Kesto säästä riippuen 4–8 h

• Keskeinen, helppo sijainti
– Lauttasaari Helsingissä
– Old City Marin Tallinnassa

• Avomerikokemusta turvallisesti, 
vauhdikkuus ja elämykset taattu

• Saumatonta yhteistyötä osana tiimiä

• Ei pätevyysvaatimuksia

• Alkaen 3 900 € (alv. 0)
paluu seuraavana päivänä 1 800 € (alv. 0) 



Laatua, osaamista ja selkeät 
toimintatavat

• Huomioimme kaikki erityistarpeesi 
tapahtuman toteutuksessa

• Mahdollisuus lisäpalveluihin
– Ateriat ennen tai jälkeen tapahtuman, 

asiakaslahjat, tiimiasut, jne.

• Helppo osallistua, keskeinen sijainti ja 
tarkat aikataulut

• Osaava miehistö aina apunasi

• Toimimme säässä kuin säässä, aina 
turvallisesti ja suunnitelmallisesti

• Säänmukainen vaatetus ja 
turvavarusteet kaikille

• Alkoholittomat virvokkeet ja eväsleivät 
tarjoillaan tapahtuman aikana



Rakennetaan yhdessä 
upea elämys!
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