
TERVETULOA M/Y SNOWBALL-JAHDILLE



SINUN JA VIERAITTESI 
NÄKÖINEN TAPAHTUMA

Sunseeker 56 Manhattan
Pituus :  19  metr iä

Suuret lounge-t i lat
3  hytt iä

Keit t iö ,  wc & su ihku
Takakans i  ja  f lybr idge

Haluaisitko viettää ainutlaatuisen tilaisuuden merellä? Hulppealla yli 60 
jalkaisella Snowball -jahdillamme koet unohtumattomia hetkiä saaristossa. 
Palkitse henkilökuntaasi, kestitse asiakkaitasi tai kokoa kaveriporukka 
ja anna ammattitaitoisen henkilökuntamme tehdä tapahtumastanne 
ainutlaatuinen.
 
Miltä kuulostaisi vaikkapa viini- tai shampanja -tasting Helsingin edustalla 
huippusommelierin opastuksella? Tai livemusiikilla säestetty tunnelmallinen 
iltaristeily kokkimme coktailpaloja maistellessa? Järjestämme halutessasi 
myös hieman erilaisen Päivä Tallinnassa –risteilyn! Palvelumme ja risteilyt 
ovat täysin muokattavissa toiveittesi mukaan.
 
Silver Shipping -risteilyllä koet kerralla kaikkia aisteja lumoavan elämyksen. 
Maisemat, maut, meri-ilma, seikkailuhenki, aluksen käsinkosketeltava 
laatu sekä risteilyn ainutlaatuinen ilmapiiri pitävät huolen siitä, että kaikki 
viihtyvät. Isäntänä tai emäntänä sinä voit vain nauttia rentoutuneesti 
tunnelmasta vieraittesi kanssa. 

Tervetuloa Snowball -jahdillemme, olemme palveluksessanne.

Yli 60-jalkaisen  
M/Y SNOWBALL 
charterveneemme 
Sunseeker Manhattanin 
lisäksi tarjoamme  
LUCKY EIGHT 
Sunseeker 74 Manhattan 
chartermatkoja. 

Kauttamme järjestyy myös 
RIB SAFARIT rib-veneet 
joita voidaan yhdistää 
tapahtumiinne.
Kaikki alukset on 
katsastettu ja varusteltu 
charter-toimintaa varten 
täyttäen kaikki tarvittavat 
turvallisuusvaatimukset.



WINE- / 
CHAMPAGNE 

TASTING

Kokeneen 
viiniasiantuntijan 

johdolla, 
Helsingin upeata 

saaristoa ihaillessa.
Tasting-risteilyn kesto 

alkaen 3 tuntia.

ILTARISTEILY 
SAARISTOLAIS-

HERKUIN

Kalapöytämme 
lisukkeineen tekee 

iltaristeilystäsi todella 
herkullisen.

Iltaristeilymme kesto 
alkaen 4 tuntia ja 

suunnan päätät sinä.

 
PÄIVÄ  

TALLINNASSA

Voiko tyylikkäämmin 
tehdä Tallinnan 

risteilyä?
Matka sinun 

aikataulujen mukaan.
Päivässä edestakaisin 

tai vaikkapa koko 
viikonlopuksi.

ACTION  
AND  

LUXURY

Lähdemme vauhdikkaasti 
rib-veneellä ja siirrymme 

savusaunalle jossa odottaa 
täydellinen illallinen loimu-

lohen äärellä. Snowball-
jahtimmme noutaa seurueenne 

ja live-musiikin kera 
risteillemme Helsingin 

edustalla kunnes on aika 
palata satamaan.

Kesto alkaen 6 tuntia.

COCKTAIL-
RISTEILY

Tyylikäs cocktail-tilaisuus 
kokkimmme makupaloja 

maistellen ja 
laatujuomia nauttien.

Tämä höystettynä 
upeilla merimaisemilla 

on varmasti 
unohtumaton kokemus.

 
TEEMA- 

RISTEILYT

Hääpäivä, 
merkkipäivä, kokoukset 

sinulle ja vieraillesi.
Voidaan myös nauttia 
standupin, taikurin tai 

artistien viihteestä.
Sinä päätät mitä 
haluat ja kuinka 

pitkään!

LISÄPALVELUT

RISTEILYPAKETIT

@MY Snowbal l  charter

@snowbal lcharter

Snowbal l  Charter

www.mysnowbal l .f i
Petr i  Ohtonen 
0400 414 203

Petr i  Järv inen 
0400 530 541

Varaukset ja  t ieduste lut :
snowbal lcharter@gmai l .com

Kaik i l la  r i s te i ly i l lä  kapteenimme ja  r i s te i lyemäntämme pi tävät te i s tä  huolta.
Alukse l lamme on anniske luoikeudet,  juomat laskutetaan käytön mukaan.

Wine- / 
champagne 

tasting

Cocktail - 
palat

Vauhdikkaat 
rib-

venereissut

Sushi-
ruokailu

Live- 
musiikkia 

Saaristolais-
pöytä

Stand up, 
taikuri tai 

artisti

Sauna tai 
savusauna

Team 
building & 

events

PYYDÄ 
TARJOUS!


