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Koko	Grandezza-	ja	Finnmaster-mallistot	pysyvästi	esillä	Salon	myymälässä.	Tervetuloa	tutustumaan!

7.-16.2.2014
osasto	7b31

Kolme uutta Grandezzaa
Kotimaisten	Grandezza-veneiden	vauhti	kiihtyy.	

Helsingin	Vene	-14	Båt	-messuilla	esillä	peräti	kolme	uutta	mallia:	
uusi	lippulaiva	40	FLY	sekä	sporttiset	33	S	ja	27	S.
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Kaislakattoinen majakylä Kustavin 
Parattulaan 6

Suomenlinnassa ennätysmäärä  
kävijöitä vuonna 2013 10

Saari  to uutiset

  Uutiset  s. 6-19
•	 kaislakattoinen majakylä kustavin parattulaan

•	uusia satamakarttoja saaristomerelle ja 
selkämerelle

•	 vuokramökeiltä toivotaan omaa rantaa ja paljua

•	naantalin venemessuille vapaa sisäänpääsy

•	 suomenlinnassa ennätysmäärä kävijöitä vuonna 
2013

•	Örön saari liitetään saaristomeren kansallispuistoon

•	 pietarin hovin maalaiselämää kotkassa

•	 turun laivahostel Borea on vuoden hostelli 2014

•	hauki – kalastajan käsikirja on ilmestynyt

•	Ålandsbanken myönsi 60 000 euroa rantojen 
siivousoperaatioon

•	 joka kolmas venevahinko sattuu talvella

•	marja- ja peippolintuja vähän pihabongauksessa

•	 lokikirja pienille kippareille

•	uudistettu purjehduksen käsikirja on ilmestynyt

•	marino valittiin vuoden Yrittäjäksi

•	uusia veneitä meripelastusseuralle

•	 vapaaehtoiset meripelastajat auttoivat yli 3000 
ihmistä

•	 luontokuvaajan matkaopas on ilmestynyt

•	 Yhteisörahoituksella tuotettu kirja see the Baltic 
sea valmistui

•	matkailun oskari 2013 –palkinto kustaville

•	 Bike & Boat Worldille Xo-veneiden 
yksinmyyntioikeus suomessa

  s. 10
Veden saartamat 
-dokumenttisarja alkaa

Joka kolmas venevahinko sattuu 
talvella 12

Matkailun Oskari 2013 –palkinto Kustaville 18
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Lataa Volvo Penta -sovellus
iPhone- tai Android-puhelimeesi
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Volvo Penta jälleenmyyjästä,
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Veneilyreitti  
Merenkurkun
historiallisiin
kohteisiin

s. 24
molpehällorna, korsnäs
Rönnskär, Fäliskäret, maalahti
sommarö, mustasaari
Ritgrund, mustasaari
mikkelinsaaret, kummelskäret, vöyri

Elämää 
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