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REISIKAVA

17.10 – SAABUMINE
PÄEVAKAVA
06.00-15.00
SEIKLEJAD SAABUVAD CAIRNSI

DETAILID
Korraldajate poolt on personaalne transport
lennujaamast või eelnevalt kokku lepitud
paigast majutusse. Villas ootab meid juba
tervituslaud söökide ja jookidega.

16.00
TRANSPORT LINNA

16.30-19.30
TUTVUMISTUUR LINNAGA

20.00
ÕHTUSÖÖK PUBIS

Toimub linna tutvustav tuur. Näidatakse kätte
põhiliste kultuuriasutuste, vaatamisväärsuste
ning muidu põnevate paikate asukohad, mida
on vabadel päevadel võimalus omal käel
avastada. Samuti külastame kohalikku
kalastustarvete poodi.
Päeva lõpetame mõnusa õhtusöögiga
kohalikus pubis. Räägime detailsemalt
eesootavast seiklusest ning saame üksteisega
paremini tuttavaks.

11.00
TRANSPORT KOJU

03

REISIKAVA

18.10 – KALAPÜÜK
PÄEVAKAVA

DETAILID

07.00
HOMMIKUSÖÖK

07.50
TRANSPORT SADAMASSE

8.15
TUTVUMINE MEESKONNAGA

8.30-16.30
VIIBIME MEREL

Esimese püügipäeva hommikul saame
tuttavaks meie kapten Nicki, tema meeskonna
ning aluse endaga. Seejärel peame väikse
arutelu ja paneme paika päeva püügiplaani.
Nende 8h jooksul naudime vee peal kulgemist
ja kalapüüki ning sinna vahele jäävat mõnusat
lõunasööki.

17.00
TRANSPORT KOJU

17.30-19.00
SNÄKI JA KOKTEILI AEG

19.00
ÕHTUSÖÖK

20.00
VABA AEG

04

Enne õhtusööki jääb piisavalt vaba aega, et
teha üks jahutav suplus basseinis, nautida
kokteili- ja snäkibaari või teha üks kerge
uinak.
Esimesel õhtul valmistab majakokk õhtusöögi
meie päeval püütud saagist.
See on taaskord aeg, mida iga seikleja võib ise
oma äranägemise järgi planeerida. Pikutad
villas või lähed ööelu uudistama - kõigi vaba
valik. Fakt on see, et kes järgmine päev kalale
tahab minna, peab hommikuseks väljasõiduks
rivis olema.

REISIKAVA

19.10 – KALAPÜÜK
PÄEVAKAVA

DETAILID

07.00
HOMMIKUSÖÖK

07.50
TRANSPORT SADAMASSE

8.15
KOOSOLEK

Peame väikse koosoleku, et päeva
püügiplaan paika panna.

8.30-16.30
VIIBIME MEREL

17.00
TRANSPORT KOJU

17.30-19.00
SNÄKI JA KOKTEILI AEG

19.00
ÕHTUSÖÖK

Teisel õhtul valmistab majakokk meile taas
õhtusöögi meie päeval püütud saagist.

20.00
VABA AEG
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REISIKAVA

20.10 – VABA PÄEV
VABA PÄEV TÄHENDAB, ET KOGU PÄEV ON VABA KAVA.
KORRALDAJATE POOLT ON HOMMIKU- JA ÕHTUSÖÖK NING
ÜHINE TRANSPORT LINNA NING LINNAST TAGASI.
VABAD PÄEVAD ON IDEAALSED, ET OMAL KÄEL NATUKE
PIIRKONNAS RINGI SEIGELDA. KAS RENDITE PÄEVAKS AUTO
NING LÄHETE KOSKESID VAATAMA, LEBOTATE RANNAS VÕI
AVASTATE LINNA - IGAÜHE ENDA VALIK.

PÄEVAKAVA

DETAILID

08.00
HOMMIKUSÖÖK

09.00
TRANSPORT LINNA

16.00
TRANSPORT KOJU

19.00
ÕHTUSÖÖK

06

Sellel õhtul jätab majakokk hetkeks kala
kõrvale ning valmistab meile midagi oma
muidu põnevast repertuaarist.

REISIKAVA

21.10 – KALAPÜÜK
PÄEVAKAVA

DETAILID

07.00
HOMMIKUSÖÖK

07.50
TRANSPORT SADAMASSE

8.15
KOOSOLEK

8.30-16.30
VIIBIME MEREL

17.00
TRANSPORT KOJU

17.30-19.00
SNÄKI JA KOKTEILI AEG

19.00
ÕHTUSÖÖK

Sellel õhtul valmistab majakokk meile taas
midagi oma lihasemast repertuaarist.

20.00
VABA AEG

07

REISIKAVA

22.10 – KALAPÜÜK JA ÕHTUSÖÖK
KALARESTORANIS
PÄEVAKAVA

DETAILID

07.00
HOMMIKUSÖÖK

07.50
TRANSPORT SADAMASSE

8.15
KOOSOLEK

8.30-16.30
VIIBIME MEREL

17.00
TRANSPORT KOJU

17.30-18.30
SNÄKI JA KOKTEILI AEG

18.30
TRANSPORT RESTORANI

19.00
ÕHTUSÖÖK

21.00-02.00
TUTVUMINE ÖÖELUGA

02.00
TRANSPORT KOJU
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Veedame mõnusa õhtu Cairnsi parimas
kalarestoranis ja naudime seekord nende
nägemust meie enda püütud kalast.

Külastame koos põnevamaid pubisid/klubisid
ehk teeme ühise dringi-õhtu.

REISIKAVA

23.10 – VABA PÄEV
PÄEVAKAVA

DETAILID

08.00
HOMMIKUSÖÖK

09.00
TRANSPORT LINNA

16.00
TRANSPORT KOJU

19.00
ÕHTUSÖÖK

Sellel õhtul naudime taas majakoka
improvisatsiooni.
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REISIKAVA

24.10 – KALAPÜÜK JA
VALLRAHUL SNORGELDAMINE
PÄEVAKAVA

DETAILID

07.00
HOMMIKUSÖÖK

07.50
TRANSPORT SADAMASSE

8.15
KOOSOLEK

Viimasel merereisil on plaan veeta päeva
esimene pool kala püüdes ning peale
lõunasööki on kõigil võimalus snorgeldada
imeilusal Suurel-Vallrahul. Detailse plaani
paneme taaskord paika arutelu käigus.

8.30-16.30
VIIBIME MEREL

17.00
TRANSPORT KOJU

17.30-18.00
SNÄKI JA KOKTEILI AEG

18.00
ÜHISKOKKAMINE JA LÕPUPIDU
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Viimast õhtut tähistame ühe korraliku BBQ
peoga, kus meenutame seikluse eredamaid
hetkeid.

REISIKAVA

25.10 – HÜVASTIJÄTT
"SEIKLUS VALIB SINU, MITTE SINA SEIKLUST."
JOHN STEINBECK

PÄEVAKAVA

DETAILID

09.00
HOMMIKUSÖÖK

10.00-15.00
HÜVASTIJÄTT

Korraldajate poolt on personaalne transport
lennujaama või eelnevalt kokkulepitud kohta.
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MAJUTUS

SEIKLUSE PEAKORTER

VILLA - CORAL SEA VIEWS
Selleks, et püsida kogu seikluse vältel
värskena ning võtta ookeanil
veedetavatest päevadest maksimumi,
tuleb suurt rõhku panna kvaliteetsele
puhkamisele püügivälisel ajal.
Selleks oleme loonud parima
puhkamist soosiva keskkonna.
Kogu seikluse vältel on
reisiseltskonna koduks ruumikas, läbi
kahe korruse kulgev mugavustega
villa.
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Avar ning valgusküllane planeering
ning hubaselt tagasihoidlik disain
loovad minutitega mõnusa
kodutunde, kuid samas viitab
ümbritsev imepärane maastik ja
troopiline kliima sellele, et paradiis ei
ole siit kaugel.
Mägise asukoha vaateid saab nautida
otse terrassi basseinist või rõdul
asuvast õhtusöögilauast. Lisaks
mõnusatele ühiskasutatavatele
aladele on majas küllaldaselt ruumi,
et nautida ka omaette olemist.

MAJUTUS

KOOSTÖÖPARTENERIST
SUPER-VÕÕRUSTAJA DAVID FARMER
Trevally majutuspartneriks on David
Farmer.
David on AirBNB keskkonnas supervõõrustaja staatuses ning tema villa
on külalistelt saanud hindeks 4.97
tärni viiest.
Selline tagasiside on vägagi
muljetavaldav ja räägib juba enda
eest, kuid loomulikult pole me
piirdunud ainult internetis saadud
tagasisidega.

Selleks, et pakutavas kvaliteedis
isiklikult veenduda, oleme Davidiga
kaks korda tema hubases villas
kohtunud.
Seega võime käsi südamel
garanteerida, et tema mägede
jalamil asuv villa vastab igati meie
kõrgetele ootustele ning tema
poolt pakutav majutusteenus on
ülimalt profesionaalne.

DAVIDI PÕNEV ELU
David on Austraalias kõrgelt
hinnatud kaameraoperaator, kelle
professiooniks on just metsiku
looduse linti võtmine.
Tema töö on teda loopinud maailma
eri ilmakaartesse ning kõigele lisaks
on ta ka kirglik kalamees, seega on
tal ohtralt seiklusjute nii maalt kui
ka merelt.
Kui David on meie seikluse ajal
Cairnsis, siis meil võib isegi
õnnestuda ta endale külla kutsuda.
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MAJUTUS

Majutuse poolt on tagatud:
ÜLDINE:

Wi-Fi
Kaks televiisorit koos Netflixi ühendusega
Bassein
Köök koos sisustusega ka. kohvimasin
BBQ grill

MAGAMISTUBA:

Elementaarsed magamistarvikud ja
vajadusel lisapadjad ja -tekid
Õhukonditsioneer igas magamistoas
Pimendavad kardinad
Riiulid ja kapid isiklikude asjade
hoidmiseks

HÜGIEEN JA SANITAAR:

Elementaarsed hügieenitarvikud
Tualetid kahel korrusel
Vann
Pesumasin ja –kuivati
Triikraud
Föön
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MAJUTUS

Tasub tähele panna!
MAGAMISKOHTADEST

Villas on kokku kaheksa magamiskohta ning viis
magamistuba ehk kaks üheinimese ning kolm
kaheinimese magamistuba.
Ning kuna villa pole planeeritud majutusasutuseks, siis
tänu sellele on iga magamistuba pisut oma näoga.
Seega saab iga reisija valida endale vabade kohtade
seast meelepärase magamiskoha siis, kui seikluse eest
on täies osas tasutud.
See annab varajasematele reisijatele pisikese eelise,
kuid hei, see on kõigest magamistuba.

KODUKORRAST

Majutuse kodukord on vägagi elementaarne – kasuta
majutuse poolt pakutavat vastutustundlikult ja
heaperemehelikult ning hoia enda järel puhtust.
Eraldi tasub mainida, et villa paikneb asulas, kus
elavad ka naabrid ning kogukonnas on vaikiv reegel, et
õhtul 9st hommikul 7ni väldidakse õues lärmakate
pidude pidamist. Samamoodi näeb ette ka majutuse
kodukord.
Võõras kultuuris peame austama kohalikke tavasid.
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TRANSPORT

SEIKLUSE TRANSPORT

MINIBUSS
VÄIKE AGA VISA
Selleks, et kogu reisiseltskond jõuaks
alati ühel ning õigel ajal kohale on
korraldajate käsutuses
üheksakohaline minibuss.

Lisaks on korraldajatel
organisatoorses kasutuses viikohaline
sõiduauto, mida saame rakendada
eriolukordadel.

Must Chrysleri limusiin, see mis meil
alguses plaanis oli, jääks mägistel
teedel manööverdamisega hätta.
Seega otsustasime millegi
praktilisema kasuks.

Üle tasub mainida, et paketti kuulub
ainult päevakavas välja toodud
transport, kuid loomulikult on kõik
muud sõidud korraldajatega kohapeal
läbiräägitavad.
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TOITLUSTUS

SEIKLUSE TOITLUSTUS

TÜHI KOTT PÜSTI EI SEISA
Selleks, et kalapüügist viimast võtta
on ülimalt oluline, et energia ei
raugeks. Sestap kannavad korraldajad
kogu seikluse vältel hoolt, et terve
seltskond saaks söönuks ja joonuks.
Mõne erandiga võime lubada, et
garanteeritud on kolm toidukorda
päevas.

Lisaks on korraldajate poolt
pärastlõunane snäkivalik ning
kokteilibaar.
Samuti kantakse hoolt, et seiklejatel
kurk ei kuivaks, seega kuulub kogu
tarbitav joogivesi ja õlu paketti.
Paketti kuuluvad toitlustuskorrad on
välja toodud päevakavas.

MENÜÜD PLANEERIDES OLEME ARVESTANUD 3 TEGURIGA:
1. S e i g e l d e s t u l e b a l a t i p r o o v i d a k o h a l i k u k ö ö k i .
2. K a l a s t u s s e i k l u s e l t u l e b a l a t i s e r v e e r i d a k a e n d a p ü ü t u d s a a k i .
3. I g a l s e i k l u s e l p e a b s a a m a k a k i l l u k e k o d u s t s ö ö k i .
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TOITLUSTUS

KOOSTÖÖPARTENERIST
KOHALIK TROPIC SPIRIT CATERING
Trevally toitlustuspartneriks
Cairnsis on Tropic Spirt Catering.

Taaskord oleme pakutavas
kvaliteedis isiklikult veendunud
ning võime lubada, et tegemist on
oma ala fanaatikutega.

Tegemist on vägagi staažika ning
maineka totitlustusteenust pakkuva
ettevõttega, kelle hõrgutisi võib
kohata enamustel Cairnsi
tšarterreisidel nii maal kui merel.

TSC kokkade käe all valmib ühise
kirega nii hommikune peekon kui ka
hõrgud mereannid ning peen
krokodilliliha. Seega on tegemist
täpselt õige partneriga.

TSC MEESKONNA AUHINNAD
RSQ 2004, 2005, 2006, 2007 & 2009
aasta cateringi teenusepakkuja.
(restaurant and catering Queensland)
FNQ 2010 ja 2011 aasta ürituste
toitlustaja. (far north Queensland)
2011 aasta rahvusvahelise
restoranide ning catering ettevõtete
auhinnagaala finalist parima ürituste
toitlustaja kategoorias.

18

TOITLUSTUS

Hommikusöök
Selleks, et päeva mõnusalt alustada
oleme hommikusöögi planeeritud
kõige kodusemaks söögikorraks.
Vahetustega serveerime kolme erinevat
hommikusööki.

SOE HOMMIKUSÖÖK

Praemunad, peekon ning soojad oad
serveeritud rohelise salati valikuga.

VÕILEIVABUFFEE

Rohke saia ja leiva valik mitmekülgse
võileiva materjaliga. Serveeri niisama,
rösti või lase kogu sai ahjus krõbedaks.
FRITATTA

Itaallastega Austraaliasse jõudnud
omleti sarnane munaroog serveeritud
rohelise salati valikuga.
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TOITLUSTUS

Lõunasöök
Korraldajate poolt pakutavad
lõunasöögid toimuvad eranditult merel.
Vahetustega serveerime kolme erinevat
lõunasööki.

BBQ KALA

Värskelt püütud ning merel grillitud
kala koos sinna juurde käivaga.

GRILLBURGER

Mahlakas grillitud kotlet, rohelise salati
buffee ning kuldseks küpsetatud
kuklid.
GRILLKANA

Mõnusalt krõbedaks küpsetatud
poolkoib või mahlane rinnafilee värskel
salatipadjal.
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TOITLUSTUS

Õhtusöök
Õhtusöökidel on meie seiklusel suur
roll. Need saavad olema mõnusalt
seltskondlikud päeva lõpetused.
Kokku on reisil neljas stiilis õhtusööke.

ÕHTUSÖÖK PUBIS

Austraalased on kõvad väljas sööjad.
Kohvikud, pubid ja restod on töökaaslast
või sõpradega suhtlemisel olulisel kohal.
Selleks, et meiegi saaks ennast pisut
kohalikku kultuuri sisse sulatada toimub
meie esimene õhtusöök pubis. Pakett
näeb igale reisijale ette vabalt valitud
kahekäigulise õhtusöögi
A la cart menüüst, koos mõistliku
joogivalikuga.
ÕHTUSÖÖK KODUS

Viiel õhtul valmib kahekäiguline
õhtusöök tippkoka käte all ja otse villa
köögis ning ükski õhtusöök ei ole
samasugune. Pearoogade seast leiame
kala-, looma-, lamba-, krokodilli- ja
känguruliha. Magustoitude nimekiri jääb
Austraalia klassikute ja maailmanimede
vahele.
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TOITLUSTUS

Õhtusöök
ÕHTUSÖÖK KALARESTORANIS

Seikluse kuuendal päeval sööme õhtust
legendaarses kalarestoranis. Meile
serveeritakse meie endi püütud saagist
valmistatud õhtusööki. Samuti ei puudu
laualt kõikvõimalikud muud värsked
mereannid. Parimaks maitseelamuseks
on jookide valik jäetud restorani
personali otsustada.

ÜHISKOKKAMINE

Selleks, et seiklusele vinge punkt
panna on reisi viimasel õhtul kavas
lõbus ühiskokkamine. Meie majakoka
juhendamisel peame kõik koos maha
ühe vinge ühise grilliõhtu ning
meenutame seikluse eredamaid hetki.
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TOITLUSTUS

Tasub teada
SNÄKI AEG

Snäkilaualt leiame rikkaliku valiku
näputoitu, mida on hea kokteili kõrvale
näksida või millega võib vabalt ka nälga
petta.
Valikust leiame suitsutatud liha,
maitsestatud pähkleid, kohalikku juustu
ja palju muud.
KOKTEILI AEG

Kokteililaualt leiame kõik vajaliku, et
turgutada ennast ühe karastava gintooniku, rumm-koola või kruvikeerajaga.
Paketti hinna sisse kuulub iga päeva
kohta liiter kanget alkoholi.
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KALASTUS

KALASTUSTŠARTER

MÜSTILINE VALLRAHU
Seikluse sihtkoht Cairns on imekaunis linnake, kus maailmaimena
tuntud Suur-Vallrahu ja troopiline kliimavööde on rannikuvee
kujundanud ideaalseks kalapüügi paradiisiks.
Cairnsi rannikuveed on koduks maailma kõige ihaldatumatele
sport-püügi liikidele, keda on kokku üle 20.

Sügavamal ookeanil pakuvad
kalastusseiklejatele tõsist
adrenaliini suured mereelukad
nagu Black Marlinid, Sail Fishid,
Yelowfin Tunad jne.
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Vallrahule lähemal toovad paati
võimsat emotsiooni pisut
eksootilisemad tegelased nagu
näiteks GT’d ehk Giant
Trevally’d, Mahi-Mahid ja Red
Emperorid.

KALASTUS

KOOSTÖÖPARTNERIST
CAIRNS REEF FISHING
Trevally kalastustšarteri
koostööpartneriks Cairnsis on
Kapten Nick Kelly ja talle kuuluv
ettevõte Cairns Reef Fishing.
CRF on nr 1 kalastustšarter
C a i r n s i s , k e l l e a l u s e d o n m e re l
umbkaudu 360 päeva aastas.

Nii nagu kõigi võtmepartneritega,
nii oleme ka CRF võimekuses
isiklikult veendunud. Peale kahte
päeva merel võime kinnitada, et
tegemist on fanaatikutest
proffessionaalidega. Seda
kinnitavad ka mitmed Trip Advisori
keskkkonnalt välja teenitud
"laitmatu teeninduse" tunnustused.

KAPTEN NICK KELLY
Nick on 20-aastase
kogemusega kapten.
Sündinud meremees, kes on
tüürinud nii suuri traalereid,
kui ka väiksemaid kalalaevu.
2014 ostist Nick CRF'i ning
tänaseks sõidab tema lipu all
kolm alust ning seda peaaegu
kõik päevad aastas.
Selle ajaga õpitakse nii
mõndagi ja nagu Nick näitas
on neil GPSis üle 2000
fantastilise kalakoha.
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KALASTUS

KODU VEE PEAL
BLUE WHALER
Meie kästuses on 12,5 meetrine kruiiser tüüpi klaasfiibrist
alus nimega „Blue Whaler“.
Kõigi elementaarsete
mugavustega laev on disainitud
kruiisima Austraalia rannikuvetel,
seega tagab alus pikkadel lainetel
kõõludes mõnusa stabiilsuse.
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Suur ja avatud tekk loob
omakorda ideaalsed võimalused
ritvadega toimetamiseks ning
päikse katteks püstitatud
varjualune räägib ainult
kalapüügi kasuks.

INFO

Tasub tähele panna!
REISI TOIMUMINE

Lähtudes Trevally Fishing OÜ Reisitingimustest
kinnitatakse reisi toimumine või mitte toimumine
reisikorraldaja poolt hiljemalt 55 päeva enne reisi
toimumise algust ehk 25.08.2020.

LENNUPILETITE SOETAMINE

Reiskorraldajana soovitame rangelt mitte soetada
lennupileteid enne reisi toimumise kinnituse saamist.

FOTO- JA VIDEOMATERJAL

Korraldaja kasutab reisil jäädvustatud foto- ja
videomaterjale ettevõtte reklaami ja turunduse tarbeks.

Enne broneerimist tutvu Reisitingimustega SIIN
Küsimuste ja ettepanekute korral helista 56 668 536
või kirjuta e-mailile toomas@trevallyfishing.ee
Toomas Pärnamaa
Trevally kapten
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