a

ruku u fs herz
Slyšíte?
To šumí vítr ráhnoví!

Hej paní,

kam s tou
lodí?

Znáte snad větší romantiku
než se slunitna palubě,
nechat se unášet na vlnách
moře či proudem řeky,
proplouvat mezi ostrůvky či
malými vesničkami, každý
večer kotvit v jiném,
starobylém městečku a stále
poznávát nové krajiny?
Zvedněte kotvy! Vzhůru na
palubu, dálky volají!
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Holandská městečka jsou
plná nádherných starých
budov i dobrých restaurací.

Na jachtě
Chyťte ten správný vítr.
Proč tam jet? Plavba po moři se sebou přináší nepopsatelný pocit svobody, který Vám
pomůže odpoutat se od starostí všedního života. Záleží jen na Vás, jak chcete Vaši dovolenou na lodi - plachetnici, motorovém člunu nebo katamaránu prožít. Může být dobrodružná,
adrenalinová nebo vyloženě odpočinková. Můžete strávit večer u svíčky a vína na palubě lodi, nebo posedět s přáteli v odlehlé stylové
hospůdce s grilem, kde se právě připravují čerstvě ulovené dary moře. Můžete kotvit u městského mola, které pulsuje nočním životem,
nebo si vybrat zapomenutou ostrovní zátoku..
Vydejte se na toulky mezi malebnými
ostrůvky, oddejte se vlídnému houpání moře,
a vůni makchie a levandule .
Co je třeba vědět Pro řížení lodi
potřebujete v chorvatsku kapitánských
průkaz. Chorvatsko uznává české průkazy pro
řízení lodí a jachet. V případě, že nevlastníte
kapitánský průkaz, lze si pronajmout jachtu i s
českým kapitánem. Anebo využít dovolenou k
tomu, abyste si přímo na lodi v Chorvatsku
kapitánské zkoušky udělali.
Kolik to stojí? Ceny za pronájem jachty se
pohybují od tisíce do čtyř tisíc eur (26 tisíc105 tisíc korun) za týden a jachtu. Cena závisí
na velikosti jachty, na loď se samozřejmě vejde několik lidí najednou.

tip: www.euromarina.cz, www.yachtgroup.cz, www.
croatiacharter.com, www.sailingeurope.com

Plout se smí pouze za
denního světla. Kotvit se
může jen na místech k
tomu určených.

Na hausbotu
jen tak si v kliduplout
plout, je jen a jen na vás. Holandsko
Proč tam jet? Fantastické, nekonečné
je protkáno plavebními kanály a
lány tulipánů, rovinatá krajina plná pastjezery, takže si můžete dosyta
vin a větrných mlýnů, pitoreskní rybářské
vybírat.
vísky. Trhy s nabídkou skvělých sýrů,
Kolik to stojí? Čím větší
slavná muzea či pohody plný, stále živý a
plavidlo a více členů posádky, tím
zábavný Amsterdam.... Takhle vypadá
bude pronájem levnější. Plavba pro
Holandsko při plavbě po jeho
dva cca 15.000 CZK za osobu.
nespočetných kanálech.
Jestliže ale máte dobré přátele
Vaším domovem se vším komfortem bumůžete pořídit stejnou cestu už od
de prostorná motorová loď. A den
cca 7.000 CZK za jednoho.
můžete trávit plavbou od městečka k
městečku, sluněním, tip: www.holandskonalodi.cz, www.
ochutnáváním místních dovolenaslodi.cz, www.hausboty4u.cz,
www.hausboty.com
pochutin nebo grilováním.
Co je třeba vědět? K tomu, abyste se
stali kapitánem v Holandsku
nepotřebujete žádné zkoušky.
Můžete si pronajmout různé velikosti
lodí: od 2 až po 16 osob! Kam budete

Místa pro
uvazování lodí
najdete nejen na
ostrovech a
loukách, ale i v
centrech měst a
vesnic.

w w w. ze n a a z i vo t .cz
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Nikde jinde takovou
pohodu a péči
nezažijete.

palác navodě
užívejte plující luxusu
Proč tam jet? Toužíte po luxusu,
pohodlí, nekonečném poznávání a
stoprocentního užívání si volných dní?
Pak je pro vás plavba na téhle obrovské
lodi tím pravým. Lod’je vybavena lépe
než luxusní hotel. Je jen na vás jestli
budete chtít relaxovat v jakuzzi na horní
palubě a popíjet šampaňské, nebo
využívat běžeckou dráhu či posilovnu.
Lenošit můžete i u několika bazénů a
barů.Skvělou možnost tu také máte při
poznávání historických měst. Loď totiž
každý den kotví někde jinde, v těch
nejzajímavějších lokalitách a pořádá
nejrůznější poznávací zájezdy do
blízkého i dalekého okolí od přístavu. A
co dělat večer a v noci, kdy se pluje do
dalšího přítavu? Užívat si dobrého jídla i
pití v několika lodních restauracích, zajít
si do divadla, do kasina nebo na
diskotéku.

Co je třeba vědět Můžete
si vybrat z desítky různých
zajímavých poznávacích
plaveb po Evropě i v Karibiku.
Stravování na lodi je
zajištěno až 6x denně (je jen
na vás do jaké restaurace
zavítáte).
Kolik to stojí? Plavbu po
středozemním moři můžete
pořídit již od 12 500 Kč. V
ceně je i plná penze po dobu
celé plavby, veškerý kulturní
a sportovní program na lodi
koš s ovocem v kajutě,
přípitek na přivítanou,
občerstvení před vylodění a
nabídka organizovaného
programu pro děti

tip: www.costa.cz,

www.orbislink.cz

Credit:

Na lodi se můžete zůčastnit
nejrůznějších kurzů jogy, či
třeba malování.
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Křížem krážem Chorvatskem
s kolem i lodí
Proč tam jet? Rozmanité chorvatské
ostrůvky, kamenná městečka, tyrkysově
modré mořské laguny a hlavě skvělé
cyklostezky, které byste u nás hledali jen
marně. Zkrátka se i s kolem nalodíte na
loď (ani velkou, ani malou, zhruba pro 30
lidí) a vyplujete vstříc těm nejlepším
dobrodružstvím (i lepší figuře) Každé
ráno vás čeká vydatná snídaně na lodi a
pak už se všichni (dle svých možností a
fyzičky) vypravíte na bicyklech po
ostrově, kde zrovna kotvíte. Pojedete
příjemnými cestami, piniovými háji,
odpočívat budete v místních
restauracích. A odpoledne - to poplujete
vstříc dalšímu ostrovu a dalším
cyklodobrodružstvím.
Co je třeba vědět? Kdo je unaven, nebo nemá chuť jezdit na kolo, může zůstat

na lodi, která ostrov obepluje, případně
zakotví na pěkném místě ke koupání . Loď
mívá i mezipřistání během dne, které
umožní nalodění znaveným nebo vylodění
těm, kteří chtějí jet na kole jen část cesty.
Kolik to stojí
Ceny se pohybují kolem 15 000 Kč s
polopenzí, dopravou a průvodcovskými
mapami.

tip: www.geotour.cz
Ráno se vylodíte a
večer zase nalodíte.

Dovolená může
s vaším vztahem
pěkně zamávat!
Co se může pokazit?

Některá dovolená nemusí přinést

očekávané sblížení, ale naopak
spoustu úskolí. Podle odborníků na
partnerské vztahy je dobré mít na
paměti, že každý kompromis může
vyvolat v jednom z účastněných pocit toho, že se
vzdali svých ideálů ve prospěch toho druhého, a že si
ten druhý toho neváží... A hádka může začít...
Dělat kompromisy, ale jak?
Dovolenou začnete se svým partnerem plánovat
hodně dlouho dopředu. Zkuste si stanovit priority, co
každý z vás od dovolené očekává, a jak ji chce trávit.
Pokud je váš protějšek spíše sportovního ducha, ale
vy chcete pouze relaxovat anebo naopak objevovat
nové kouty, pak si každý vytvořte svůj program s tím,
že se potkáte na večeři a uděláte si pak romantický
večer, kde si pak můžete o svých zážitcích vykládat.
Možná je i alternativa v podobě „neutrálního“
způsobu dovolené např. na chalupě či poznávacím
zájezdu, kdy partneři a rodina bude pospolu a poté
několik dní každý z partnerů stráví dovolenou, dle
svých představ, odděleně např. s kamarádkou či
přáteli. Je možné i varianty kombinovat tak, že jeden
rok se jede dle návrhu jednoho a druhý rok organizuje
dovolenou druhý z partnerů.
Když to začne jiskřit!
Podle britských psychologů jsou společné dovolené
rizikovým faktorem. Ačkoliv se na první pohled může
zdát, že současný trend dovolené společně
strávenými s přáteli je výhodný, obzvláště pokud máte
děti, opak je pravdou. Společné dovolené s sebou
přináší i riziko zvýšené nevěry.
Podle sedmi tisíc dotázaných se ukázalo, že více než
sedmdesát procent zatoužilo po ženě svého
kamaráda.
Odborníci tento jev vysvětlují tím, že milostné
vzplanutí a nechtěnému manželského trojúhelníku
může z velké části větší odvázanost a alkohol. Zvláště
pokud se k tomu ještě připočtou horké noci a letní
šatečky...

Něco navíc
jestli byste raději vyrazila bez kola, můžete
využít též klasických
plavbu se sluněním,
koupáním a poznáváním městeček. CK geotour též nabízí pobyt
FIT LOĎ, kde budete
každý den cvičit aerobik a p-class (zaměřené na formování
postavy) pod vedením
instruktorky.

Cesty jsou příjemně,
většinou asfaltové, s
malým provozem.

