Holandsko na plachetnici
6. – 11. 9.
+ 2 dny v Amsterdamu – do 13. 9. 2020
Přátelé, pojďme opět vyrazit
nejen za hranice všedních dní, ale
rovněž i za hranice naší republiky!
Poznejme
tentokrát
krásy
Nizozemského
království
nejen
opakovaným plutím po kanálech na
motorové lodi, ale nastavme laťku
opět výše, tentokráte 45 m dlouhou
námořní
plachetnicí,
kterou
zbrázdíme nejen obrovské jezero
Ijsselmeer
v provincii
Severní
Holandsko, ale vyplujeme i na moře (Waddenzee a Severní moře). Čeká nás
kotvení na některém z ostrovů a v některých zajímavých přístavních městech.
Naše krásná loď - trojstěžník nese
jméno Nil Desperandum, postavena byla
před 116 lety v roce 1894, kdy sloužila pro
nákladní dopravu. V roce 2004 jí koupil
kapitán s dlouholetou praxí Ab van
Hasselt (zkrátka kapitán „Ab“), který ji
nechal přestavět na
luxusní
charterovou
loď s kapacitou cca 30
osob.
Je
plně
vybavena pro Vaše pohodlí, ať už útulnými kajutami,
velkým salonem s pivní pípou
, kuchyní, tak
3x sprchou a 3x toaletou. Umyvadlo s tekoucí vodou je
k dispozici v každé z kajut. Více informací o lodi a
kapitánovi Abovi naleznete na stránkách https://www.nildesperandum.com/
a
fotky
třeba
tady
https://www.flickr.com/photos/nildesperandum/with/6966159808/?fbclid=IwAR3NvXP1f8qTut2kUf7xBJZANJzX3QL
B9VEg3RF6s6Hk3y2mAi9zqMWqVow.
Plavba – nalodění proběhne v neděli 6. 9. v loděnici přístavním městě
Enkhuizen (kousek nad Amsterdamem severovýchodně). První den můžeme
slavit na palubě (kapitán je výborný kytarista) nebo projdeme nějaké ty přístavní
hospůdky. Každý další den budeme kotvit na jiném místě, tudíž nestrávíme den
na palubě, ale poznáme řadu dalších krásných přístavů. Můžeme si i půjčit kola a

udělat si výlet na nich. Návrat zpět do
přístavu Enkhuizen je v pátek 11. 9., kdy
loď opustíme někdy po obědě. Ti, co budou
mít zájem jen o tuto část a nepojedou
s námi do NL hromadně, se vrací. My
ostatní
se
dále
přesuneme
do
Amsterdamu, kde strávíme ještě další dva
dny. Hotel teprve zajišťujeme, informace o
ubytování postupně doplníme. Cena bude
vstřícná.
Cena plavby: 5630 € + cca 500
€ přístavní poplatky, tj. téměř i po
naší individuální slevě pro všechny
166000,- Kč. Loď nebudeme plnit do
maxima, ale pojede nás 20 – 25, od
toho se bude odvíjet výsledná cena
na osobu. Při dvaceti osobách to činí
cca
8300,Kč
na
jednoho
účastníka. Za ten zážitek je to ale
zadarmo
! Podmínkou je, abychom
uhradili dopředu do konce ledna
první polovinu ceny lodi, druhou do
konce července. Zbytečných 83 litrů teď do toho sám nedám, tudíž je
podmínkou, aby mi zájemce potvrdil svoji účast nejpozději do 22. 1. a
zároveň
mi
i
v tomto
termínu
odeslal
zálohu
4500,- Kč na účet 1321755193/0800. Zbytek stačí do konce července.
Cesta a doprava – kdo pojede
autem, je to z Prahy cca 900 km.
Nebo jiná alternativní individuální
doprava.
Ti,
co
s námi
chtějí
absolvovat celý týden, mají možnost
koupě společné zpáteční letenky,
kdy odlétáme z Prahy v neděli 6. 9.
ráno se společností KLM (zavazadlo a
poplatky v ceně) a vracíme se v neděli
13. 9. k večeru. Cena cca 5800,- Kč,
což je super. Letenka se platí
zálohově cca 20% (asi 1100,- Kč) teď
v lednu a zbytek v srpnu.
Z amsterdamského letiště přejedeme kousek vlakem na centrální nádraží a tam
přestoupíme na další, který nás za necelou hodinu odveze až do přístavu
v Enkhuizen, kde má konečnou asi 150 m od loděnice
. Takže pohodlíčko a
zajímavá cesta. V pátek do Amstru opět vláčkem a pak se dopravíme MHD nebo
taxíkem do hotelu. V neděli vlakem na letiště.

Jak to na lodi chodí? Budeme se
nejen vozit jako páni, koupat, lovit
ryby a krevety, cpát se, dělat selfíčka
a pařit, ale také fungovat jako
opravdová
posádka.
To
v praxi
znamená např. tahat plachty, ale za
odměnu Vás naučí kapitán ovládat
kormidlo a celou loď, což je
nezapomenutelný zážitek. Vařit lze
ve velké a plně vybavené lodní
kuchyni. Nakoupíte si v supermarketu
v kterémkoli holandském přístavu, potraviny (navíc kvalitnější) stojí jako u nás.
Podmínkou je, abychom vždy v poledne něčím nakrmili kapitána, bude řídit a
nemá čas.
Co s sebou? Pestrou skladbu
oblečení (není tím myšleno moc
pestrého
jako
cikáni
nebo
kolotočáři
). Budou se hodit
zkrátka plavky i větrovka. Počasí u
moře je nevyzpytatelné. Ale v září
je zpravidla velmi klidné a jistě
budeme mít štěstí na slunce a
budeme se koupat. Jinak foťáky s
nabíječkami
atd,
v lodi
je
samozřejmě rozvedena elektřina.
Boty – tenisky, sandály, něco do lodi nebo na koupání. Léky.
Dotazy – směřujte na radek.minovsky@mountfield.cz nebo přes messenger
nebo na tel.: 725 812 537.

