
Eesti esimene Purjetamisstaadion Haven Kakumäel on parim koht vaatemängulisteks regattideks.
Siin saad ka alustada purjetamisõpinguid ning see on parim koht Sinu tähtsündmuste pidamiseks! 
Tule purjeta Kakumäel!

Korralda meeldejääv päev merel Haven Kakumäe Purjetamiskeskuses 6-l sportlikul kiiljahil BlueSail 24! Korraga saab  
paatidega merele kuni 24 inimest. Meie keskuse treenerid/instruktorid on kogenud kaptenid, meiega on merel turvaline!

Meie purjekad on lihtsalt käsitletavad õppepaadid, millega on ka väga hea võistluspurjetada. Päev purjede all on  
suurepärane võimalus koolitada, teha team-buildingut, korraldada sünnipäeva või firma suvepäeva.
Pakume ka purjetamiskoolitust algajatele. Meie õppekava raames omandatad 4-päeva jooksul vajalikud algtõed  
ning peale kursuse läbimist oled valmis iseseisvalt purjetama.
Osavamad saavad lihvida oma purjetamisoskust ka edasijõudnute kursustel ning igal neljapäeval peetavatel regattidel.  
Purjetamiskeskus pakub ka võimalust jahtide rentimiseks.
Haven Kakumäe saab pakkuda konverentsi või seminari korraldamiseks klubimaja ja terrassi koos toitlustusega  
kuni 80 inimesele.

Purjetajaks ja regatipurjetajaks saamine on lihtne! Õpi, purjeta, võida!

Lisainfoks ja broneerimiseks palun võtke ühendust Indrek Ilvesega, 
e-mail: indrek@havenk.com tel.: +372 5052526

+372 6777 444   |   www.havenk.com

HAVEN KAKUMÄE SAILING CENTER,  
PURJETAMISKESKUS KÕIKIDELE!  

Haven Kakumäe Purjetamiskeskusel on kuus 24 jalast kiiljahti – BlueSail24.
BlueSail24 on Itaalia paadidisaineri Luca Brenta joonestuslaualt tulnud lihtne kiiljaht mis sobib nii purjetamisõppeks, kui võistle-
miseks fleet’i (laevastku) või match race (kahe purjeka vaheline duell) formaadis. Alus on väga hea manööverdamisvõimega,  
24 jala ehk 7,5 meetri pikkune, 1,6 meetrise süvisega, korralikult purjestatud kiire käigu jaht.
Haven Kakumäe keskuse alused on spinnakeridega, kuigi jaht võib olla ka gennakeriga.



NÄIDIS PÄEVAKAVA - ÕPI, PURJETA, VÕIDA!

9.30 - 9.45 Kogunemine

10.00
Sissejuhatus purjetamisse, põhitõed, ohutus. Teeme tahvlil mõned 
tähtsad asjad selgeks ja räägime kuidas see tuule abil liikumine toimub. 
Ohutus merel.

11.00 - 11.30 
Jagame ennast paatikondadeks ja koguneme enda kapteni juurde. 
Paneme purjetamise riided selga, päästevestid ning läheme paatide 
juurde. Paneme paadid valmis ja merele!

11.30 - 13.00 PURJETAMISE ÕPE MEREL, HARJUTUSTUND 1

13.00 - 14.00 LÕUNA

14.15 - 15.00 HARJUTUSTUND 2  

16.00 - 17.30 SINU ESIMENE REGATT

18.00 Sadamas, paatide kokkupakkimine ja riiete vahetus

18.30 Autasustamine

19.00 SAUN & TOIT & ÕHTUNE PROGRAMM algab

Sailing Center paatidega saame 1 päevasel üritusel vastu võtta mõnusalt 24 inimest.  
Kui teeme 2 vahetusega, siis 48 inimest. Restorani mahub tavaolukorras 80 inimest.
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