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 Suolaista ja makeaa                                         
        

 

 Lähde omaperäiselle kalastusmatkalle Uudenkaupungin suolaisen ja 

makean veden maisemiin. Pääset saman retken aikana sekä merialueen 

että järven parhaille kala-apajille, Vohdensaaren sulkuporttien kautta. 

Pienkanava on jo sinällään elämys ja harvinaisuus Suomessa.  

 

 Kalastusretken oppaana toimii pitkän kokemuksen omaava kalastusopas 

Mikko Ollila, joka on toiminut ammattimaisena kalastusoppaana jo yli 15 

vuotta. Retkeen sisältyy oppaan lisäksi kalastusvälineet, kelluntahaalarit 

ja veneet, joten sinun tarvitsee vain astua mukaan ja kalaretkesi voi 

alkaa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keväisin läheiset merenlahdet tarjoavat mahdollisuuden niin 

siianongintaan kuin haukien narraamiseen. Järven puolella Ruotsinveden 

syvänteissä lymyää niin kuhaa kuin ahventakin. Vahvan muikkukannan 

ansiosta saaliskaloja riittää, ja vieläpä hyvänkokoisia. Myös hauen osalta 

isoihin kaloihin on järven puolella hyvät mahdollisuudet.  

 

Retki voidaan räätälöidä asiakkaan toiveitten tai teeman mukaan. 

 

Retki soveltuu yritysryhmille, yritysasiakkaiden vierailuihin sekä muille 

ryhmille. 

 Kalaretken jälkeen voidaan erikseen varata majoitus sekä saunominen tai 

kokoustila Vohdensaarella Villa Wohden tiloissa, eri maksusta.  
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Aika:  Avovesiaikana. Varaukset vähintään 4  päivää etukäteen.   

   

 Kesto ja alue:  Kesto 5 h. Lähtöpaikka ja paluu: Villa Wohden ranta Uudenkaupungin 
Vohdensaarella, erikseen sovittuna kellonaikana. Suositeltu aloitusaika 
klo 11. 

 
Saavutettavuus:  Omalla autolla saavuttaessa perillä hyvät parkkipaikat, tie rantaan ja Villa 

Wohden pihaan.  
Julkiset kulkuyhteydet: Uudenkaupungin keskustaan linja-autoyhteydet 
josta taksimatka Vohdensaarelle 7 km. Lähin lentokenttä ja 
rautatieasema: Turku, matka Vohdensaarelle 77 km. 

   
  
Hinta:  Hinta 4 hengen ryhmälle Vaparetken veneellä 660 euroa +alv:t , hinta 

sis.alv:t  727,80 euroa.  
Ryhmät 5-14 henkeä lisämaksu Tuulenhauen veneistä 100 euroa, hinta 
sis. alv 123 euroa per vene. 5 henkilöä per vene sisältäen kuskin. 
Maksimiryhmä 14 henkeä, hinta 860 euroa, hinta sis.alv 973,80 euroa. 
 
Yli 5 hengen ryhmät: osallistujien taholta tarvitaan venekuljettaja, opas 
vastaa silti kuljetuksista ja turvallisuudesta. 
 
Retkelle voidaan järjestää mukaan myös eväät (kahvi+sämpylä), hintaan 
7 euroa/ henkilö. 
 

  Maksuehdot: laskutus jälkikäteen, maksuaika 7 pv netto. 
 
 
Mitä hintaan sisältyy:  Hintaan sisältyy opas, vuokrakäyttöön katsastetut veneet, polttoaine, 

kelluntahaalarit, kalastusvälineet. Kalanperkauspiste käytettävissä.  
 

Asiakkaan tarvitsee järjestää itse: 
- kalastusluvat; valtion kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtainen 

viehelupa. Voidaan myös järjestää asiakkaalle eri maksusta. Tällöin 
tarvitaan jokaisen kalastusta harjoittavan nimi ja osoite.  

- matkavakuutus 
    
 
Valinnaiset palvelut:  Erikseen varattavissa: 

Majoitus: sisältää yöpymisen Villa Wohdessa: 12 vuodepaikkaa (3  
 makuuhuonetta, 4 vuodetta / huone), 2 wc:tä, suihku, hyvin varusteltu 
keittiö, olohuone. TV, cd-soitin, langaton internet, valkokangas ja 
tarvittaessa videotykki. Hintaan sisältyy puulämmitteisen ulkosaunan 
vapaa käyttö, polttopuut, soutuvene. Terassilla puilla lämpiävä grilli jossa 
myös savustusmahdollisuus sekä muurinpohjalevy jossa voi mm paistaa 
kalaa. Kalanperkauspiste juoksevalla vedellä. 12 onkivapaa. 
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Majoitus Villa Wohde: hinnat alk. viikonloppu 530 euroa, viikko 700 euroa, 
sis.alv 9%.  Liinavaatteet: 13 euroa/henkilö, loppusiivous 130 euroa, 
sis.alv. 
 
Päiväkokous Villa Wohde alk. 210 euroa (sis.alv), sisältää kokoustilan ja 
av- välineet, sauna ja pyyhkeet, kahvitus erikseen alk. 7 euroa/henkilö 
(sis.alv 13%). 

  
Eväät retkelle (kahvi+voileipä), hinta 7 euroa/henkilö, sis. alv 13%. 
 
5 hv Yamaha perämoottori tai sähköperämoottori esim. soutuveneeseen 
tai omaan veneeseen kiinnitettynä, 40 euroa / päivä (sis.alv). 

 
 
Rajoitukset:  minimi 1 henkilö, maksimi 14 henkeä. 
 Säävaraus: myrsky tai ukonilma. 
 Vaativuusaste: Normaali, edellyttää aiempaa veneily- ja 

kalastuskokemusta.   
Turvallisuussuunnitelma: erillisenä liitteenä. 

     
Tuottaja:   Opastettu retki: Vaparetket  
 AittaKahvila Venepalvelu Mikko Ollila Y-1318871-9 
  Vakuutuus:Asiakas vastaa omasta vakuutusturvastaan vesillä olon 

ajan.Vaparetkien vakuutus kattaa toiminnastamme tai kalustostamme 
johtuvat vahingot. 

 
Majoitus ja venevuokraus: Tuulenhauki Oy, Y 2279040-2. Vakuutusturva: 
kiinteistövakuutus. Venevuokraus: veneen täyskasko Suomi475Cat- 
veneisiin (omavastuu vahingon sattuessa 150 euroa, ehdot tarkemmin 
asiakkaalle annettavassa venevuokrasopimuksessa). 

 
 Tuotteen myynti: Tuulenhauki Oy 
 
Tuottajan osoite:  Opastettu retki: Aittakahvila Venepalvelu Mikko Ollila / Vaparetket 
 Sastamalan Kirkon tie 111 
 38210 Sastamala 
 puh 0400-797 745 
 email mikko.ollila@kopteri.net 
 www.vaparetket.fi  
 

Majoitus ja venevuokraus: Tuulenhauki Oy, Vohdensaarentie 92, 23500 
Uusikaupunki. 

  puh 0440-232324 
 email wohde@tuulenhauki.fi  
  web www.tuulenhauki.fi  
 
 
 

mailto:mikko.ollila@kopteri.net
http://www.vaparetket.fi/
mailto:wohde@tuulenhauki.fi
http://www.tuulenhauki.fi/
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Palvelun tuottamisessa ja välittämisessä noudatettavat ehdot  
 
Maaseutumatkoja koskevat sopimusehdot 
 

Peruutusehdot:  Maaseutumatkoja koskevien sopimusehtojen 5§:n mukaan: 
Mikäli asiakas tai hänen kanssaan samassa taloudessa elävä läheinen henkilö 
äkillisesti sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee, asiakkaalla 
on oikeus purkaa sopimus ja saada takaisin palvelusta maksettu hinta vähennettynä 
toimituskuluilla, joiden määrä on etukäteen ilmoitettu asiakkaalle. Maksuja ei kuitenkaan 
palauteta, mikäli palvelun käyttäminen on jo aloitettu. Esteestä on ilmoitettava 
viipymättä. Palvelun käyttämisen estävä sairaus ja tapaturma on osoitettava 
lääkärintodistuksella. Asiakkaan oikeus purkaa sopimus ilman erityistä syytä, 
a) viimeistään 28 päivää ennen palvelun alkamista maksamalla etukäteen ilmoitetut 
toimituskulut; 
b) myöhemmin kuin 28 päivää mutta viimeistään 14 päivää ennen palvelun alkamista 
maksamalla 25% palvelun kokonaishinnasta; 
c) myöhemmin kuin 14 päivää, mutta viimeistään 48 tuntia ennen palvelun alkamista 
maksamalla 50% palvelun kokonaishinnasta.  
Mikäli sopimus puretaan myöhemmin tai asiakas ei ilmoita yrittäjälle ennen palvelun 
alkamista siitä, ettei hän käytä palvelua, yrittäjällä on oikeus periä palvelun koko hinta. 
Yrittäjällä on oikeus purkaa sopimus tai keskeyttää palvelun suorittaminen mikäli 
ylivoimainen este, kuten tulipalo, luonnonmullistus, viranomaisten toimenpide, lakko tai 
muu näihin verrattava ennalta arvaamaton ja yrittäjästä riippumaton tapahtuma estää 
tai olennaisesti vaikeuttaa palvelun toteuttamista. Jos sopimus puretaan, ja palvelusta 
on maksettu, asiakkaalle on palautettava koko maksettu hinta ja jos palvelun 
suorittaminen keskeytetään, toteutumatonta osaa vastaava hinta. Yrittäjän on 
viipymättä ilmoitettava asiakkaalle esteestä, jonka vuoksi palvelua ei toteuteta. 
Palvelun tuottajalla on lisäksi oikeus perua retki sääolosuhteiden, konerikon tai muun 
turvallisuuteen vaikuttavan tekijän vuoksi, sekä asiakkaan alkoholinkäytön vuoksi retken 
aikana. 

 
 

Kielipalvelu:  Englanti, ruotsi.  
 
  
 
  
               

 


