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Meelelahutuslik purjeregatt, mis kulgeb Läti piirist Vene piirini, 
pakub erakordset võimalust: ...

 ... tunda rõõmu heast seltskonnast ja ilusast Eesti loodusest,

... tugevdada meeskonnatööd, õppida mereasjandust,

... viibida kohtades, kuhu maad mööda
naljalt ligi ei pääse,

... premeerida oma töötajaid ja tänada oma
kliente ning koostööpartnereid!Regatt Piirist-Piirini pakub elamusi igale maitsele

 - sportlikke päevi merel

ja üritusi igas sadamas!

2.-9. augustil 2014 toimub järjekorras juba neljateistkümnes Piirist-Piirini Regatt,
mis on läbi aegade tuntud kui purjetamisüritus mitteprofessionaalidele.

Läti piirist Vene piirini kulgev meelelahutuslik võidusõit saab alguse Pärnust
ning regati pidulik lõpetamine toimub Narva-Jõesuus..

Piirist-Piirini regati eesmärgiks on lisaks purjetamise populariseerimisele tutvustada
ka Eesti mitmeid uusi ja väikesadamaid.

Piirist-Piirini Regatil võistlevad 10 jahti.

- Purjetatakse päevasel ajal ning etappide pikkuseks on planeeritud 5-6 tundi.

- Igas meeskonnas on 2 professionaali (kapten ja soodimees) ning 8-10 algajat.

kuni 90 inimest.

- Iga etapi võitja saab auhinna ning regati üldvõitja ka peaauhinna!

- Igas sadamas ootab saabujaid soe toit.

Tormi korral, nii nagu korralikele merekarudele kohane, otsime tormivarju.

PIIRIST-PIIRINI PAKETT:
- 9 päeva merel ja erinevates sadamates
- meeleolukas purjesõit kuni 90-le inimesele
- jaht koos kapteni ja soodimehega

- regati T-särk igale osavõtjale
- soe söök saabumisel sadamasse
- õhtune meelelahutus
- auhinnad

kõik kokku: purjekas max 10 inimesele 5000€+km
             purjekas max   8 inimesele 4000€+km

AJAKAVA:
2. august Pärnu - Kihnu
3. august Kihnu - Muhu
4. august Muhu - Haapsalu
5. august Haapsalu - Dirhami
6. august Dirhami - Tallinn
7. august Tallinn - Viinistu
8. august Viinistu - Eisma
9. august Eisma - Narva-Jõesuu
Start igast sadamast kell 10:00
saabumine orjenteeruvalt 18:00

Kontakt:
Mairold Metsaviir
501 4770
mairold@neverland.ee

Madis Ausman
508 3901
madis@neverland.ee

Neverland OÜ
Koidula 13-16b, 10125, Tallinn
reg nr  10932213
KMKR EE100812693

Regatist valmib ka Eesti väikesadamaid ja purjetamis propageeriv telesaade.

Pärnu


