Život na lodi
Dobře připravený a profesionály realizovaný pobyt na lodi je skvělým zážitkem pro každého, kdo chce
dovolenou prožít jinde a jinak. Čas od času se na světlo světa dostane informace, že na lodi je pobyt
nekomfortní a jedná se spíš o sportovní zážitek než o pohodově strávené dny u moře. Ale vězte, že realita
je jiná. Jachtařskou výpravu lze koncipovat mnoha způsoby, a to podle toho, co si klient přeje. Od
sportovních přeplaveb na volném moři po naprosto pohodovou dovolenou kombinovanou pobytem na
pevnině a poznáváním krás vybrané destinace či propracované týmové programy a eventy na míru.
Veškeré obavy můžete hodit za hlavu ve chvíli, kdy o Vás již od příprav pečuje zkušený profesionál. A
právě dokonalá příprava je zásadním faktorem ke splnění mnoha očekávání, což v dnešní době mnozí
podceňují a pak se zbytečně šíří příběhy o zpackaných dovolených či zážitkových výpravách. Stačí vybrat
nespolehlivou charterovou společnost, nevhodný typ lodi ke konkrétní plavbě, nevhodný termín v dané
destinaci (počasí, množství turistů atd.), jako kapitána sice zkušeného námořníka, ale jinak
nespolečenského člověka, který může trpět různými komplexy a tím celou plavbu znepříjemní a mnoho
dalších faktorů. S námi se Vám podobné patálie nestanou a stačí se tedy jen těšit!
Máme zkušený tým lidí, kteří mají bohaté zkušenosti s přípravou eventů a teambuildingových programů
včetně prověřených kapitánů a lidí znalých poměrů v oblasti pronájmů lodí. A jak již zaznělo, že vše
začíná přípravou. V následujících odstavcích se dozvíte praktické informace k celému pobytu.

Jak se bydlí na lodi – katamarán
U katamaránu jsou kajuty koncipovány stejně jako u jednotrupé plachetnice – dvoulůžkové kajuty
s pohodlnou matrací a veškerým vybavením. Na katamaránu je oproti klasické plachetnici více místa a
kajuty jsou umístěny v levém a pravém plováku, zpravidla dvě na přídi a dvě na zádi lodě.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
Uprostřed lodi mezi plováky je obří společenská místnost s gaučem a jídelním stolem, kde lze pohodlně
přečkat chvíle, kdy je venku sychravo či nám jinak počasí nepřeje nebo jen tak posedět a dívat se
z panoramaticky řešených oken kolo Vás. Většinou se posádka těší spíše z posezení na zádi, což je
venkovní prostor s lavicemi, gaučem a rozkládacím stolem uprostřed. Přece jen požitek z čerstvého
vzduchu, šumění moře v zátoce a pohled na hvězdné nebe nad Vámi stojí za to.

Další přidanou hodnotou katamaránu je síť na přídi, kde se lze opalovat i za plavby a užívat si šplouchání
vln pod Vámi, pozorovat delfíny nebo jen tak ležet, číst knihu v zátoce a nechat se ovívat čerstvým
vzduchem.

Na našich plavbách můžete většinou využít i kajaků nebo houpací závěsné sítě (hamaka), k dispozici bývá
zpravidla také rybářské vybavení.

Jak se vaří na katamaránu
V kuchyni je dvou až čtyř plotýnkový plynový vařič, plynová trouba, dva dřezy, nádobí, příbory a běžné
kuchyňské vybavení. U některých typů katamaránů bývá i mikrovlnka, stroj na espresso a další vybavení
odpovídajícím vysokým standardům.

Sociální zařízení
Oproti monohoolu katamarán poskytuje větší komfort z hlediska prostoru. Koupelna obsahuje splachovací
toaletu, umyvadlo, ze kterého ústí sprcha a celý prostor je koncipován jako jeden velký sprchový kout.
V lodi jsou nádrže od 350 do 800 litrů pitné vody, která lze v průběhu plavby doplnit v přístavech. Teplou
vodu na sprchování zajišťuje bojler na cca 100 litrů vody, který se průběžně doplňuje a zřídka kdy nastane
situace, že by voda nebyla teplá.

Pohyb na lodi za plavby
Za plavby se na lodi pohybujete v podpalubí nebo v salónu bez omezení, ale jakmile vstoupíte do kokpitu a
na palubu, je třeba se řídit pokyny kapitána. Jde jen o Vaši bezpečnost a komfort. Ačkoli náš kapitán loď
zvládne i v těch nejtěžších podmínkách, v případě špatného počasí se plavby přizpůsobí na naprosté
minimum, aby nedošlo ke zbytečným negativním zážitkům. Nemusíte se tedy obávat plavby v neklidných
podmínkách. V případě katamaránu je komfort i na palubě zajištěn vysokou stabilitou díky dvěma
plovákům, tudíž jsou zde bezpečnostní limity o něco tolerantnější, než na jednotrupé plachetnici.

Co si vzít s sebou – není potřeba žádné speciální vybavení, oblečení je závislé na klimatu destinace:
• oblečení na slunný den - kraťasy, tričko, čepici, sluneční brýle, krém na opalování
•

oblečení na zamračený den - dlouhé kalhoty, košili, větrovku, tenisky

•
•

boty do lodi – tenisky s bílou podrážkou nebo croxy
boty na břeh – sandále

•

elegantní lehké šaty na promenádu a samozřejmě odpovídající obuv a doplňky :-)

•
•

vybavení na šnorchlování, eventuelně potápěčské vybavení
vodotěsný fotoaparát nebo kameru, oblíbenou hudbu na CD nebo v MP3

