
	  

 

 

ARVOISA ASIAKAS 

Käytössämme on kolme 9 metristä Rib venettä ja kaikissa 500 hv tehoa C-Rib 
Baltic, Boomeranger c-3500 ja Rib Craft 9M.  Palvelemme ryhmiä saaristo- 
safareissa mukavalla jopa 50 solmun vauhdilla.  

 

Operoimme Kasnäsissa ja Helsingissä sekä Hanko-Bengtskär-Korppoo akselilla. 
Veneretket räätälöimme tarpeittenne ja toivomustenne mukaan, olipa sitten kyseessä vauhtielämys tai 
rauhallisempi saaristokierros. Kokouspaketit yhteistyössä Saaristokylpylä Kasnäsin kanssa. Riippumatta 
veneretken tyylistä tai tarkoituksesta takaamme, että elämys on unohtumaton. Matkalle varustamme teidät 
asianmukaisilla varusteilla sekä pelastusliiveillä. Pidämmekin turvallisuutta ensisijaisen tärkeänä.	  

 

       
  

RIB CRAFT 9 m + 2x250 hv 
    Matkustaja kapasiteetti 12 hlö 
    Nopeus jopa 50 solmua  

 

 

C-RIB Baltic 9 m + 2x250 hv 
Matkustaja kapasiteetti 12 hlö 
Nopeus jopa 50 solmua 

 

 

RIB-veneemme (Rigid Inflatable Boat) ovat kyydinneet useita satoja ihmisiä vuodesta 2006 saaristomeren ja 
suomenlahden alueella vakaalla ammattitaidolla ja turvallisesti. Kovapohjaiset RIB-kumiveneet ovat alunperin 
suunniteltu lähinnä ammattikäyttöön suorittamaan erilaisia pelastus- ja etsintätehtäviä usein äärimmäisissä 
olosuhteissa. 

RIB-veneet ovat suorituskyvyltään ihan omassa luokassaan ja erittäin turvallisia. Kokeneet kipparit takaavat 
ikimuistoisen elämyksen. Käytössämme olevat RIB-veneet ovat ylivertaisia suorituskyvyn ja nopeuden suhteen, 
pystymmekin viemään ihmisiä paikkoihin, joihin ”normaalilla” veneellä ei ole mahdollista päästä ja tarvittaessa 
voimme ajaa lähes 50:n solmun nopeudella. 

Kuvia veneistämme: http://saaristo.kuvat.fi/kuvat/RIB+SAFARIT/ 

 



	  

	  

	  

 
TURVALLISUUS OHJEET 
 
Yleistä 

• Pue päällesi säähän sopivat ulkoiluvaatteet kuten takki, pipo, hanskat ja lämpimät kengät 
• Kerro kipparille jos on jotain erikoista uimataidon, sairauden, vammojen tai vesipelon suhteen 

 
 
TURVALLISUUS 

 
• Veneeseen tullessasi pue päälle pelastusliivit tai kelluntapukine 
• Kovassa kelissä käytämme molempia 
• Veneessä jokainen istuu omalla penkillään ”jockey tuoli” 
• Seisominen ajon aikana kielletty ! 
• Mikäli haluat pysäyttää tai hiljentää jostain syystä, nosta toinen käsi ylös ! 

 
Aallokossa ajettaessa jousta jaloilla kuten moottorikelkassa tai 
ratsastaessa jotta aallon lyönti ei kohdistu selkään! 
 

• Pidä tarvittaessa kiinni edessä olevasta penkistä 
• Pidä puhelimet ja muut arvoesineet kassissa tai penkin sisällä 
• Mikäli jokin asia askarruttaa, kysy kipparilta ennen matkaa... 

 
 
 
TERVETULOA KYYTIIMME 
 
 
 
TURVALLISTA JA  
NAUTITTAVAA RIB MATKAA !! 
	  

	  


