
Proč se zúčastnit plavby ?

Plavba po moři s větrem o závod a pak nocování pod oblohou plnou hvězd. 
Jedinečný zážitek. I Vy si ho můžete vychutnat během své dovolené na námořní 
plachetnici ROLLAMI.  Je to skvělá volba hlavně pro ty, kteří touží po dobrodružství, 
chtějí poznat nová neokoukaná místa a strávit svou dovolenou aktivně. Ne pouze 

vleže na jediné pláži. 

Námořní plachetnice ROLLAMI je 
moderní, dobře vybavená loď s 
kapacitou pro 6 osob včetně 
kapitána. Trasu plavby, její etapy a 
náročnost si můžete buď navrhnout 
sami, nebo ji nechat na zkušeném 
kapitánovi. Ten ji samozřejmě 
přizpůsobí Vašim požadavkům a 
schopnostem. Můžete si tak být jisti, 

že Vám ukáže ta nejkrásnější místa jadranských ostrovů i pobřeží. Pokud si budete 
přát, můžete se naučit, jak ovládat plachty, kormidlovat, navigovat či kotvit, rozšířit 
tak své dovednosti a stát se aktivní součástí posádky. A tak naplno prožít to pravé 
mořské dobrodružství. Zažít neskutečný pocit volnosti, který ve Vás nekonečné moře
vyvolá. Když stojíte za kormidlem, jste pán světa.

Večer, na volně zakotvené lodi ( „na rejdě“) někde v přírodním neobydleném zálivu, 
se můžete těšit na romantické západy slunce, večerní posezení v kokpitu s přáteli (se
kterými jste na pověstné „jedné lodi“) u sklenky dobrého vína nebo třeba i na noční 
plavbu pod zářícími hvězdami.

Ráno se probudíte s krásným výhledem na 
moře a na vycházející Slunce. Nový den 
přivítáte skokem do křišťálově čisté vody, 
(nejlépe tak, jak Vás pánbůh stvořil). 

A po snídani se vydáte objevovat nová  
nádherná místa. Od městských přístavů po 
osamělé pláže a plážičky, každá zastávka 
nabízí něco jiného.  Nebo si budete pouze 

užívat plavání, opalování, rybaření, potápění, …   

A budete-li mít štěstí, možná zažijete na moři i bouřku.

Hledáte nezapomenutelnou dovolenou, plnou zážitků, dobrodružství, přírodních 
krás a volnosti? 

Pak byste rozhodně měli zvážit i dovolenou na námořní plachetnici ROLLAMI.  


