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TERVETULOA MUKAAN CORNWALLIIN 16.-22.9.2018.! 

Ohjelma 

Tapaamme sunnuntaina 16.9.2018 kello 18 Falmouth 

Lodge Backpackers-hostellissa (voit tulla aikaisemminkin, 

huoneet ovat varattuja meille kello 14 jälkeen). Hostelliin 

on viiden minuutin kävelymatka Falmouth Townin juna-

asemalta. Kävelyreitin löydät täältä. Kävelemme yhdessä 

kaupungille syömään ja käymme läpi viikon ohjelmaa, 

toivomukset ja välineet. 

Melontapäivät ovat maanantaista 17.9 – 

perjantaihin 21.9. Sään ja aaltotilanteen mukaan 

melonta alkaa eri päivinä eri paikoista. Lähin lähtöranta 

on 10 minuutin kävelymatkan / 5 minuutin ajomatkan 

päässä, ja ainakin jotkut päivät ajamme Cornwallin 

pohjoispuolelle minne on ajomatkaa vajaa tunti. 

Vuorovesi, aallot ja tuuli päättävät paljolti milloin lähdemme matkaan aamuisin, mutta keskimäärin melontapäivät 

matkoineen alkavat noin klo 8:30 ja loppuvat kello 17. jälkeen. Ohjelmassa vesillä on mahtavan rannikon ja 

meriluolien tutkimista ja brittiläistyyppinen hauska rockhopping kajakeissa, kajakkisurffia, ja paljon hauskoja 

märkiä pelastus- ja tekniikkaharjoituksia aalloissa.  

Majoitus ja ruoka 

Käyttämämme hostellin nimi on Falmouth Lodge, joka on 

vuosien aikana osoittautunut erittäin hyväksi valinnaksi. 

Hostellissa on keittiö missä voimme säilyttää ruoka-aineksia 

ja tehdä ruokaa, ilmainen kahvi / tee ja ilmainen langaton 

internet sekä erittäin ystävällinen omistaja Judi jonka kotina 

majatalo myös toimii. Kuten vanhoissa Brittihosteleissa 

yleensä, tämäkin paikka on aika ’tiivistunnelmallinen’ eli 

henkilökohtaista tilaa ei ole kovin paljon ekstraa. Majoitus 

antaa myös lisukkeena yksinkertaisen itse-tehdyn aamupalan 

ilmaiseksi, mutta suosittelen sen täydentämistä omilla eväillä. 

Majoitus maksaa noin £20/yö riippuen huonetyypistä, 

majoituspaikkojen varauksesta lähetän lisätietoja ilmoittautuneille. 

Päivälliset voimme joko ostaa ja valmistaa itse hostellin keittiössä, tai syödä kaupungissa. Yleensä ruokailu 

kaupungilla on toimivampaa ja viihtyisämpää, Falmouthin ruoka on erittäin hyvä, meillä on pitkät päivät vesillä ja 

majoituspaikan keittiö on suhteellisen pieni. Falmouthissa on montaa erinomaista ravintolaa myös halvemmasta 

päästä. Lounasvoileivistä ja aineksista melonnan ajaksi jokainen huolehtii itse (keittiössä voi valmistella aamuisin), 

ja ehdimme ostaa tällaisia sunnuntaina illalla sekä täydentää varastoja viikon aikana. Huomioi että majoitusta voi 
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hyvin vaihtaa sellaiseen, jossa saat oman huoneen ja enemmän tilaa, jos haluat tehdä näin, ilmoita minulle niin 

annan sinulle vihjeitä muista toimivista majoitusvaihtoehdoista lähistöllä ja jätän veloittamatta majoituksesta.  

Matkat 

Myös maisemat maissa ovat Cornwallissa upeita, ja suosittelen siksi että otat ainakin yhden rauhallisen päivän 

maissa ennen tai jälkeen melontapäiviä ehtiäksesi nähdä ja kokea seutua maistakin. Lentojen ja mahdollisten 

junamatkojen tai bussimatkojen varaukset sekä maksut jokainen hoitaa itse. Esimerkki toimivasta 

matkajärjestelystä on seuraavanlainen: 

Lennot ( www.halvatlennot.fi / www.supersaver.fi ) 

Lentää voi joko Heathrowiin tai Gatwickiin. Molemmista pääset helposti junalla, bussilla tai vuokra-autolla 

(huomioi vasemmanpuoleinen liikenne!) Falmouthiin. Hyvä lento lähtee Helsingistä sunnuntaina kello 8. maissa ja 

paluu Suomeen tapahtuu niin että on Helsingissä seuraavana lauantaina myöhään illalla, hinta meno/paluu on noin 

130€. Voit myös vaihtaa lentokonetta Lontoossa ja jatkaa suoraan lähellä Falmouthia olevaan Newquayiin, mutta 

tämä on hinnakkaampi vaihtoehto. 

Bussimatka Heathrow-Falmouth: Bussit ovat usein suhteellisen halpoja, mutta hitaampia kuin junat. Bussi 

joka toimii yllä olevan lentojärjestelyn mukaan menomatkalle lähtee 11:50 Heathrowista ja on 18:50 Falmouthissa.  

Paluupäivän sopivin bussi lähtee Falmouthista kello 9:30am ja on Heathrowissa kello 17:00. Meno-/paluuhinta on 

noin £46. Aikatauluja voit katsoa ja lippuja varata osoitteesta https://goo.gl/qeJYRz . Hinnat nousevat noin 

kuukautta ennen lähtöä! 

Junamatkat Heathrow tai Gatwick-Falmouth Town varaat hieman lähempänä menopäivää (yleensä 

mahdollisuus avautuu noin 2kk ennen matkoja) esimerkiksi osoitteesta www.thetrainline.com. Hyvä 

junavaihtoehto menomatkalle on 11:18-juna Heathrowista (Falmouth Town 17:21) ja paluumatkalle Falmouth 

town 9:53 (Heathrowissa 16:01). Juna-matkan hinta muuttuu vielä paljon, ne hinnat jotka näkyvät nyt laskevat 

usein, niin että hinnat ovat halvimmillaan noin kuukautta ennen lähtöä.  

Huomioi: Odota kaikkien lippujen ostamisen kanssa kunnes ilmoitamme, että lähtijöitä on tarpeeksi.  

Välineet 

Melomme Sea Kayaking Cornwallin kajakeissa ja välineillä. Käytössämme on muun muassa P&H:n, Rockpoolin  ja 

NDKn malleja. Itse otan yleensä mukaan oma mela mutta lainamelat kuuluvat myös hintaan. Suosittelen oman 

melontaliivin mukaan ottamista koska omassa viihtyy ja oppii yleensä paremmin kuin vuokraliivissä. 

Muuta mitä kannattaa ottaa mukaan ( * = välttämätön): 

• *Kuivapuku (jos sinulla ei ole, kerro, 

Aavvamereltä löyty vuokrapukuja) ja 

melontakengät 

• *Melontavaatteet kuivapuvun alle ja ekstra 

kerros (veden lämpötila noin 14 astetta) 

• Melakarkuremmi jos sinulla on sellainen 

• Hinausköysi  

• *Käsikompassi 

• *Puhelin ja sille vesitiivis pussi 

• *Otsalamppu ja varaparistot 

• *Termos 

• *Lämpövaatteet taukoja varten (varaudu 

että ilman lämpötila 8-18 asteista) 

• Kypärä (voi myös lainata) 

• Kamera (vesitiivis) 

• Eväslaatikko tai –pussit 

• Kuivapusseja tarpeen mukaan vaatteille ja 

muille tavaroille 

• Töpselikonvertteri puhelinlaturille 

• Tavalliset matkatavarat maissa oleskeluun 

http://www.halvatlennot.fi/
http://www.supersaver.fi/
https://goo.gl/qeJYRz
http://www.thetrainline.com/
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Muuta 

Lainsäädännön takia Aavameri ei voi ottaa tapaturma- tai sairasvakuutuksia osallistujille. Pidä itse huoli siitä, että 

sinulla on kaikki vakuutukset kunnossa. Suosittelen matkavakuutuksen ottamista, missä on myös peruutusturva 

siltä varalta, että sairastut ennen matkaa. 

Falmouthissa on pankkiautomaatteja jotka toimivat VISA-korteilla, mutta lähimpään automaattiin on noin 20 

minuuttia kävelymatkaa. Kaupoissa voi yleensä maksaa myös kortilla.  

Kurssin aikana on mahdollista suorittaa BCU 3* taitokoetta kokonaishintaan £200€ plus £55 / osallistuja. Kerro 

minulle jos olet kiinnostunut niin ilmoitan mikä kokonaiskulut per osallistuja ovat ennen kuin lyön lukkoon. Voin 

myös ilman erillistä kustannusta antaa kurssisisältöön kuuluvat ISKGA-todistukset (katso www.iskga.com , ainoa 

maksullinen on Guidebook 20€) sekä EPP-tekniikkatodistukset (katso www.melontajasoutuliitto.fi ) liiton 

hinnoilla. 

Kurssimaksu ja ilmoittautuminen 

Kurssimaksu on 820€ sis. alv, tämä sisältää koulutuksen, melontavarusteiden vuokrat sekä kuljetukset paikan 

päällä. Lennot (noin 140€), matkat Lontoo-Falmouth (noin 40€), majoitus (noin 130€) ja ruokailut maksat itse.   

Varaat itsellesi kurssipaikan ilmoittautumalla ilmoitusjärjestelmämme kautta ( www.aavameri.fi ) ja maksamalla 

kurssimaksun tilillemme FI3940558120059778 (kirjoita nimesi sekä ”Cornwall 9-2018” viestikenttään). Älä varaa 

majoitusta, lentoja tai muuta ennen kuin ilmoitan että matkalle on ilmoittautunut tarpeeksi monta osallistujaa! 

Jos matka ei kerä tarpeeksi osallistujia, ilmoitan asiasta viimeistään 2 kuukautta ennen matkaa, ja palautamme 

koko osallistumismaksun. 

Paikkaa varanneille luon Facebookissa suljetun keskusteluryhmän. Lähetän myös tarkentavaa tietoa sekä 

varustelista noin kuukautta ennen matkaa. Siihen asti, ota yhteyttä, jos keksit kysyttävää matkasta! 

 

Erittäin lämpimästi tervetuloa mukaan! 

Terveisin Benjamin Donner 

050 569 7088 

benjamin@aavameri.fi 
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