Proč si vybrat dovolenou na jachtě
(místo dovolené v hotelu)?

Žádný hotel nemá tolik hvězd, kolik jich má noční nebe nad lodí.
Už netrpělivě čekáte, až se vše přežene a vyrazíte na dovolenou?
Přestaňte se tísnit na přeplněných plážích a zažijte dokonalý relax na lodi. Je to
mnohem jednodušší, než si myslíte. Kdy
jindy, než teď je nejlepší doba zkusit něco
nového a užívat si naplno pohodu plnými
doušky!
Sluncem vyhřátá paluba, šplouchání vln a za
kormidlem vy. Právě kotvíte v opuštěné
zátoce a vaše posádka se chystá skočit do
křišťálové vody. Vychutnáte si západ slunce
na moři, popovídáte si s přáteli. To jsou
ty nejdokonalejší okamžiky, které na
dovolené v apartmánu nikdy neprožijete.

Prožít dovolenou na lodi je mnohem jednodušší, než si myslíte
Každý, kdo již na jachtě plul, přidá celý kopec důvodů, proč raději opět vyrazit na loď a
dopřát si relax a skvělé zážitky, o kterých většina lidí jen sní.
Plavba na lodi už není jen doménou zkušených námořníků nebo miliardářů
Náklady na dovolenou na jachtě nejsou vyšší než na dovolenou v hotelu.
A dokonce nemusíte mít ani kapitánský průkaz, protože na lodi máte zkušeného
kapitána .

9 důvodů, proč je dovolená na lodi lepší než v hotelu
1. Jste svobodní a volní

2. Uniknete před davy

Na lodi jste absolutně svobodní a nezávislí.
Můžete vyrazit kamkoliv budete
chtít, navrhnout si vlastní trasu a každý den
být na jiném místě. Můžete si dělat co
chcete. Spát na palubě, koupat se v
opuštěné zátoce, chytat ryby, obdivovat
podmořský svět. Chodit celý den v plavkách
nebo i bez nich, dopřát si ten báječný
pocit neřešit rozcuchané vlasy, propocené
oblečení a fleky na triku. A mít všude kolem
sebe ten obrovský „bazén“ s křišťálově
čistou vodou.
Hotely i pláže bývají přeplněné a obtížně
hledáte kousíček soukromí. Na lodi je to jiné!
Žádní vlezlí delegáti, protivní sousedé,
spěchání na autobus a stále stejná
přeplněná pláž. Na lodi jste jen vy a vaše
posádka. A širé moře, které čeká, kam
vyplujete. Každý den se můžete rozhodnout
zda zůstat déle na jednom místě, nebo
chcete poznávat přístavy a městečka.
Jste svým vlastním pánem!

3. Sáhnete si na opravdový život
Na lodi lépe uniknete každodennímu stresu a
chaosu, termínům a pracovním starostem.
Řešíte totiž věci, které jsou nutné teď a tady.
Když je třeba, poperete se s větrem, vlnami i
zaseknutou kotvou. Jste mnohem blíž
opravdovému životu se vším všudy. A spolu s
čerstvým vzduchem, mořem a krásnou
přírodou je to terapie k nezaplacení.

4. Každý den objevíte novou pláž, zátoku či přístav
Každé odpoledne můžete strávit na jiném
ostrově, na nové pláži a každý den můžete
nocovat v jiné zátoce. Při plavbě podél pobřeží
můžete poznávat starobylá města i
přístavy. Nemusíte se starat o další výdaje a
shánět dopravu na výlet a zpět do hotelu.
A víte co je nejlepší? Nemusíte se stále dokola
balit a vláčet zavazadla. Na lodi si totiž všechno
vezete stále sebou! Okouzlil vás opuštěný
ostrůvek? Zůstaňte tam ještě jeden
den.

5. Očarují vás úchvatné scenérie
Každý den plujete z ostrova na ostrov, koupete
se v nekonečně modré a křišťálově čisté vodě,
obdivujete opuštěné bělostné pláže a skalnaté
soutěsky. Některá místa jsou dostupná pouze
lodí a díky tomu si zachovávají nedotčený ráz.
Nejkrásnější pohled na svět není z koňského
hřbetu, ale z paluby lodě. Ošizení nebudou
ani milovníci památek a procházek. Vyvažte se
v městském přístavu nebo v marině a užijte si.

6. Zažijete kopec dobrodružství a adrenalinu
Na lodi můžete prožít i větší dobrodružství
a nadopovat se adrenalinem. Se zkušeným
kapitánem si užijete i jízdu v náklonu a pořádné
plachtění ve vlnách. Přes závoj vodní tříště uvidíte
šťastné kamarády a uvědomíte si, že o tom, co
právě prožíváte, jste snili celý život.

7. Bohatství pod hladinou
Podmořský svět na volném moři a v zátokách bez
turistů je neskutečně pestrý a bohatý. Při plavbě
můžete potkat i opravdové delfíny a při
šnorchlování obdivovat pestré korály, houby a
sasanky i hejna barevných ryb.

8. Sport, relax, zábava i party
Když se nasytíte sportovním zážitkem a
plachtěním s větrem o závod, můžete si užít
koupání, šnorchlování, všeliké vodní hrátky i
pořádnou party.

9. Dovolená na jachtě se dá pořídit levně
Dovolená na jachtě je levnější alternativou klasické dovolené v hotelu. V našem případě
se podílíte pouze na přímých nákladech Vaší plavby.

A proč ještě na jachtu?
Do oblíbených nástupních míst se snadno dostanete autem, nebudete tedy závislí na
letenkách a změnách v dopravě.
A pokud se moře přece jen trochu obáváte, nemusíte se hned pouštět do náročného
plachtění. Můžete si pro začátek třeba jen tak plout ze zátoky do zátoky nebo z ostrova
na ostrov. Slunit se, koupat, šnorchlovat a užívat si života. Záda vám bude jistit zkušený
kapitán, který se rád podělí o jachtařské dovednosti nebo vám rád dopřeje nerušenou
dovolenou. Tak co, vyrazíte konečně za svým snem?

