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Dovolená pro aktivní
cestovatele
Klasická dovolená vleže na pláži není pro manažery, zvyklé na stálý ruch kolem sebe, obvykle
tím „pravým ořechovým“. Na druhé straně, po
náročné práci je potřeba poskytnout mozkovým
závitům oddech a naopak dát tak trochu zabrat
tělu. Obojí plně splňují dosud trochu neobvyklé dovolené typu Kololoď ®, Fitloď nebo i letní
méně náročná varianta „klasické“ lodi.
Pokud se chcete dozvědět víc, pojeďte s námi s jednou cestovní kanceláří do Chorvatska, jehož Jadranské pobřeží i ostrovy patří mezi nejhezčí pobřežní
oblasti světa. Středomořská příroda a tisíciletá přítomnost člověka tu daly vzniknout jedinečně pestré
krajině se stovkami malebných přístavů i polozapomenutých osad ve vnitrozemí. Poznávací plavby jsou
obvykle organizovány od začátku května do poloviny října a je na vás, kterému období dáte přednost,
zda jarnímu, kdy ostrovy voní svěží zelení, letnímu,
kdy naopak převažuje sluneční žár, či podzimnímu,
kdy zraje víno, fíky atd. Každé období má svá lákadla a mnozí by jistě rádi využili všechna – jen mít víc
volného času.
Na netradiční dovolenou můžete vyrazit vlastním
autem, vlakem nebo letadlem a místním autobusem,
ale většina účastníků zájezdu volí společnou cestu
moderním autokarem. Pokud jedete na dovolenou
Kololoď, potom se v připojeném vleku veze i vaše

kolo. Protože je tento typ dovolené doslova návykovým, pak si
už cestou obvykle povídáte se
svými známými z předchozích
dovolených, co se za poslední
dobu, co jste se neviděli, událo.
Po celonoční jízdě vás ráno vítá
hladina Jaderského moře a přístav, kde na vás čeká krásná loď.
Ta bude vaším dočasným domovem, kde budete spát, stravovat
se, užívat si volno, moře, slunce
(někdy bohužel i déšť – počasí si
ještě přikazovat nedá, ale oblast
Jadranu patří dlouhodobě k těm
slunečnějším v Evropě).
Po nalodění vás průvodce seznámí s kapitánem lodi, její posádkou a základními pravidly pobytu na lodi. Ubytování v kajutách
je sice skromné, ale na některých
lodích můžete volit i komfortnější kajuty. Jenže i ty většinou stejně využijete pouze k ukládání
věcí a ke spánku (navíc „fajnšmekři“ si užívají mořského prostředí
plnými doušky a spí pod širým
nebem na palubě). Za chvíli zvedá loď kotvu a vyplouvá k prvnímu přístavu vaší týdenní plavby.
Už při této plavbě se obvykle na
chvíli zakotví v nějaké opuštěné zátoce, abyste si mohli užít
příjemné koupání v průzračné
vodě přímo z paluby lodi.

Nakládání kol na loď

Manažeři na cestách

...a jede se s kopce...

Trasy plaveb jsou obvykle voleny tak, abyste poznali
jak některá významná místa oblasti, tak turistického
ruchu ušetřená ta méně známá, ale jinak zajímavá místa ostrovů nebo pobřeží. Ráno vás průvodce seznámí
s programem dne, zejména s místy, kde bude loď kotvit v poledne a kam připluje večer. Poté na mapě ukáže možnosti cest, které jsou vhodné pro „víkendové“
kolaře, jiné doporučí zkušeným cestovatelům a na konec představí ty nejtěžší, které jsou náročné nejen pro
cyklisty, ale i jejich kola. Termíny makadam a kozí stezka je dostatečně charakterizují. Mimo sezónu je automobilová doprava na ostrovech opravdu minimální,
a tak se můžete cestou kochat okolní přírodou, osvěžit se koupelí na opuštěných miniplážích. K zastavení
a malému občerstvení zvou domácí „konoby“, kde
můžete ochutnat místní nabídku jídel, vín, sýrů atd.
Ale opravdu jen ochutnat, protože na lodi na váš čeká
výborná a bohatá krmě, kterou zručný kuchař chystá
v miniaturní lodní kuchyni. A protože jste u moře, tak
v jídelníčku samozřejmě nechybí ryby a další mořské
plody v mnoha podobách. Večery můžete trávit jak
na lodi, tak samozřejmě poznáváním místních zajímavostí, vinárniček, kouzelných zákoutí přístavních
vesniček apod. Pro ty, kteří zvolí typ zájezdu Fitloď,
je ráno a v podvečer připravena hodina aerobního
a p-class cvičení buď na molu, nebo palubě lodi.
A úplní lenoši, kteří nechtějí cvičit, se mohou jít aspoň
projít nebo vykoupat.
Během plaveb se nabízí i řada dalších aktivit – můžete
například podnikat menší či větší pěší túry na zajímavá místa ve vnitrozemí ostrovů, plout na mořském
kajaku, šnorchlovat v čistém, i když na život nepříliš
bohatém moři. Jedinou povinností, kterou musíte
během dovolené opravdu dodržovat, jsou stanovené
časy odplutí lodi. Jinak je zcela na vás, jak s nabídkou
aktivit naložíte. Nezanedbatelnou výhodou je to, že
třeba rodina nemusí být celý den spolu, ale zdatnější

část může využít cyklistické poznávání míst a „divokých cest“, ta méně zdatná se může dopoledne třeba projet na kole po dobré cestě do dalšího přístavu
a odpoledne se slunit při plavbě na palubě
a koupat v některé zátoce, kde loď obvykle zakotví. To
je jedna z dalších výhod tohoto typu dovolené, každý
ji využívá podle svého aktuálního rozpoložení. A další velká výhoda tohoto typu dovolené – nemusíte
se stěhovat, a přesto jste každý den v jiném přístavu
a můžete poznávat nová a nová místa. Někdy dokonce kotvíte v noci v opuštěné zátoce, aby romantických
dojmů z dovolené bylo opravdu co nejvíc.
Po týdnu jistě zajímavé dovolené na vás bude čekat
ta nejméně příjemná část plavby – vylodění. Po roz-

loučení se s kapitánem a posádkou je před vámi ještě
poznávání posledního přístavu a potom noční cesta
zpět domů. Ale pokud se vám tento zajímavý typ
dovolené bude líbit, jistě se rádi vrátíte. A nebudete
první ani poslední, kdo se poplaví znovu. Dokonce
většinu z připravených plaveb opakovaně využívají
nejen jednotlivci, ale celé skupiny přátel, kteří si pronajímají celou loď. Přitom se nemusíte bát, že byste
zavítali do stejných míst. Nabídka zajímavých přístavů
a zajímavých koutů chorvatského pobřeží je téměř
nevyčerpatelná.
Milan Pola
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