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Kerää ryhmä kokoon (6-14 hlö) ja tule pitämään leikkimielis-
tä kalastuskisaa, grillaamaan sekä saunomaan Kråkööseen, 
villa Eriksbergiin. Toiminta sopii erinomaisesti yritysten ja yh-
teisöjen työhyvinvointipäivän ohjelmaksi, kokousten oheen, 
polttari- tai kaveriporukoille – kenelle ja minkä ikäisille vain. 

Mato-ongintaa vavalla laiturilta käsin

Mikä onkaan rentouttavampaa kuin katsoa veden pinnan 
alle uppoavaa kohoa ja vielä parempaa, mikäli siihen liittyy 
kisailua. Porvoon huviloiden ranta-alue sopii hyvin onkika-
lastukseen, sillä huvilan laiturialue on suuri ja sille mahtuu 
hyvin onkimaan isokin ryhmä. Jokaiselle osallistujalle an-
netaan käyttöön vapa, ämpäri ja matoja. Onginta-aika on 
kaksi tuntia, jonka jälkeen jokaisen ämpäri kaloineen pun-
nitaan ja voittaja palkitaan. Onkivavalla onkiminen ei edel-
lytä kalastuslupaa. HUOM! Jokaisen tulee itse laittaa madot  
koukkuun ja irrottaa kalat koukusta.

Mitä mukaan ongintakisaan?

Onkiminen ei ole säästä kiinni, sillä pieni vesisade saa kalat 
liikkeelle eli varaudu kisaan sopivalla vaatetuksella. Muista 
myös vaihtovaatteet. Suojaudu auringolta, sillä vesi heijastaa 
auringon säteitä eli mukaan hattu, aurinkorasva ja aurinko-
lasit. Muista myös uima-asu saunomista ja uimista varten. 
Pyyhkeet saat käyttöösi talon puolesta.

Kisapäivän ohjelma:

Päivä alkaa kalastuskisalla, joka kestää noin kaksi tuntia.  
Jokainen saa itselleen vavan, ämpärin matoja sekä eväät.  
Kalastajan eväät sisältävät voileivät, juoman sekä makean 
välipalan. Kalaa pyydetään annettu aika ja voittaja selviää, 
kun kaikkien saaliit on punnittu. Tämän jälkeen siirrytään 
saunaan ja mereen uimaan. Halutessa myös palju vuokrat-
tavissa lisäpalveluna. Kisapäivä päättyy makkaran paistoon 
avotulella. Tarjolla myös kotitekoista perunasalaattia, Kråkön 
saaristolaislimppua, makeaa piirakkaa mascarponevaahdolla 
sekä kahvia/teetä. Voittaja ilmoitetaan ja palkitaan ruokailun 
yhteydessä. 

HINTA 89 e/hlö (ryhmäkoko 6-14 hlöä)
- Kalastuskisa, sisältäen lainaksi vavan, ämpärin, madot  
 sekä kalastajan eväät, saunomisen pyyhkeineen sekä  
 grilliruokailun.  
 
- Mahdolliset saunajuomat asiakas tuo itse.

- Kahden hengen kajakkien hinta 40 e/kaksi  
 tuntia, suppien hinta 20 e/kaksi tuntia.

- Kahdeksan hengen palju polttopuineen saunomisen  
 yhteyteen 100 e/yksi tunti.

-  Hinnat sisältävät alv 24%

Kisapäivän kesto noin 4-5 tuntia riippuen  
mahdollisista muista lisäohjelmista. 

Leikkimielisessä kisassa kaikki pääsevät osallistumaan ja voittaja palkitaan. Onginta tapahtuu vapaongella 
suurelta villa Eriksbergin laiturialueelta. Kisan jälkeen saunotaan ja grillataan.

AHDIN ANTIMET -KALASTUSKISAT PIENRYHMILLE
Porvoon huvilat järjestävät kesäkalastuskisoja saunomisineen Kråkössä

KALASTUSTAMEREN RANNALLA
VAIN NOIN TUNNIN 

AJOMATKAN PÄÄSSÄ HELSINGISTÄ

Skannaa koodi ja lue lisää  
PDFstä: 

Kisapäivän ajaksi voi 
vuokrata myös kajakkeja 
ja suppi-lautoja.

MITEN VARAAN KALASTUSKISAPÄIVÄN?

Ota puhelimella tai sähköpostitse yhteyttä 

0400 794850 Gina Jussila tai gina@porvoonhuvilat.fi 


