
Palvelut merelle  
ammattilaiselta

Purjeveneet
Charter -palvelut  
Sailing Camp -purjehdukset 
Yacht Ownership -rahoitus
Varusteet



Sinä päätät kuinka kauas annatte purjeiden viedä.

KATAMARAANI 
Kun haluat nauttia merestä kaikilla mukavuuksilla

Kaksirunkoisella katamaraanilla purjehtiminen on vakaata 
ja vie purjehduksen uudelle tasolle! Täysin varusteltu 
luksuskatamaraani tarjoaa puitteet ylelliselle purjehdukselle 
yhdessä ystävien tai perheen kanssa. Nauti auringonlaskusta 
salongin ison päivällispöydän ääressä, tai juo espressosi 
terassilla lempeässä merituulessa. Luksuskatamaraani 
varustellaan vastaamaan sinun tarpeitasi, palveluista ja laadusta 
tinkimättä.



LAGOON 42
Tilaa kuin ylellisessä vapaa-ajan asunnossa

Nauti purjehduksesta ensiluokkaisesti varustellulla jahdilla, 
jossa jokaiselle on ylellisesti tilaa.

• lähes 100m2 kansitilaa
• Iso terassi ja salonki yhdessä tasossa  
• 3-4 ikkunallista hyttiä, joissa yksityiset wc- ja suihkutilat
• Venettä on helppo hallita ja sillä voi purjehtia jopa yksin



CNB YACHTS - kun valitset parhaan purjeveneen.

CNB YACHTS  
Purjealukset vailla kompromissejä!

CNB alukset tehdään sinulle, joka nautit purjehduksesta 
kiistatta korkealuokkaisimmalla jahdilla. Alukset valmistetaan 
poikkeuksellisella ammattitaidolla ja intohimolla, jolloin 
tuloksena on ylivoimainen suorituskyky ja purjealus ilman 
kompromisseja.



UUDISTUNUT MYÖTÄTUULIPURJE
Parasailor high-end -purjeet on suunniteltu helppoon 
myötätuulipurjehdukseen. Niiden poikkeuksellinen kannatteleva 
siipi mahdollistaa purjehtimisen ilman puomia ja rullalaitetta. 
Mukana tulevan sukan avulla purjeen nosto on helppoa.
Uuden sukupolven Parasailor on selvästi edeltäjäänsä 
suorituskykyisempi.



YACHT OWNERSHIP 
UUSI TAPA HANKKIA PURJEVENE

Unelmien purjevene on nyt lähes jokaisen ulottuvilla.

TOTEUTA UNELMASI!
Yacht Ownership mahdollistaa unelmiesi purjeveneen 
hankinnan edullisesti. YachtsAgentin ja Navigare Yachtingin 
yhteistyössä tarjoamissa sijoitusohjelmissa on alan paras 
pääoman tuotto. Sijoitusohjelmassa pääset nauttimaan 
lomaohjelmastaja ja muista omistajan eduista myös 
sijoittamalla vain osan aluksen hinnasta. 



YACHTSAGENT CHARTER MANAGEMENT
YachtsAgent Charter Management -rahoitusohjelma 
suunnitellaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaiseksi. 
Ohjelmassa purjeveneinvestointi ja -ylläpito räätälöidään 
käyttötarpeen mukaan tuottotavoite optimoiden. Veneen 
käyttökulut ja rahoitus katetaan charter -vuokratuotolla. 
Charter Management -ohjelmalla purjevenehankinta on 
arvonlisäverovapaa, jolloin hankinta on jopa 65% edullisempi 
verrattuna yksityisesti hankittavaan veneeseen.



Sailing Camp Helsinki

     by 

Tehdään asiakkaillesi yrityksesi näköinen Sailing Camp!

PARHAAT TAPAHTUMAT JÄRJESTETÄÄN MERELLÄ  

YachtsAgent Sailing Camp on mieleenpainuva ja elämyksellinen 
tapahtumakonsepti, jossa yhdistyy purjehdus, yhdessä 
tekeminen ja uudet kokemukset. Tässä muutamia ideoita 
malliksi, joista voimme tehdä juuri teidän tarpeisiin sopivan 
Sailing Camp -tapahtuman!

Lagoon Charterin ammattitaitoinen miehistö auttaa teitä 
vuosien kokemuksella järjestämään ryhmällenne ainutlaatuisen 
Sailing Camp -purjehduselämyksen. 



V.I.P. Sailing Camp
Kokekaa yhdessä asiakkaasi kanssa jotakin uutta yksityisellä 
purjehduksella!

Team Sailing Camp
Anna aivomyrskyn nousta! Merellä tiimistä kasvaa miehistö!

FeelGood Sailing Camp
Ohjelmassa gourmet-ateria ja itsensä voittamista merellä!

Meillä löytyy kymmeniä ideoita lisää!



Kerro meille purjehdusunelmasi, me toteutamme sen.

PURJEHDUSLOMA KROATIASSA  
Anna turkoosin meren kutsua!

Adrianmeren lempeä ilmasto kutsuu purjehdukselle jo aikaisin 
keväällä. YachtsAgentillä on omat purjealukset Kroatiassa, 
joilla järjestämme asiakkaillemme räätälöityjä Sailing Camp 
-purjehduksia. Vuokraa vene joko kipparilla tai ilman - me 
toteutamme sinulle aina parhaan kokemuksen. Olemme 
purjehduksen ammattilaisia. Meillä on pitkä kokemus 
purjehdusten toteuttamisesta Välimerellä. 

TwinJoy
Lagoon 50
Sailing Camp Croatia



YACHTSAGENT FLEET

Tutustu oman fleetimme ylellisiin Lagoon -katamaraaneihin ja 
nautit purjehduslomastasi aivan uudella tasolla. 

HELSINKI:
Xodó / Balance 3 / Karioca II+ 

KROATIA:
TwinJoy / Alma-Sofia / Happy Key / Anja1 



Toteuta unelmasi merellä!  

YachtsAgent
Veneentekijäntie 16 
FIN-00210 HELSINKI

   +358 040 0465050 
contact@yachtsagent.com
www.yachtsagent.com


