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Vybrali jste si zemi, oblast, lo a služby a provedli rezervaci. Máte v ruce voucher a koupili jste si lodní deník. Je nejvyšší as
naplánovat cestu!
Následující stránky vám poskytnou cenné informace, prosím tte pozorn a v pípad poteby se na nás obrate s doplujícími
dotazy. Jsme tu pro vás.

Co mám zabalit?

Recepce - asy odjezd a píjezd

V ideálním pípad urit exibilní zavazdla, jako jsou sportovní tašky,
na palub lodi je omezený prostor a pevné kufry vám mohou bhem
plavby ponkud pekážet.
Doporuujeme zabalit jak lehké obleení (šortky, plavky), tak i obleení
do dešt a teplejší obleení v závislosti na roním období. Sportovní
boty jsou nutností, spoleenské boty nedoporuujeme: nevhodné pro
lod, jsou i
nebezpené.
Naše lod jsou pln vybavené, nepotebujete tedy mnoho vcí!
Doporuujeme: fotoaparát, baterku, dalekohled, balíek karet a nco
ke tení.

A už pijedete autem, vlakem nebo letadlem, v každém pístavu vás
budeme oekávat. Abychom vám usnadnili cestu, dostanete od nás
voucher spolu s plánkem píjezdu do pístavu. Není teba pijíždt
díve než je uvedeno: vtšina lodí odplouvá v odpoledních hodinách
a vrací se na základnu ve stejný den dopoledne. Proto potebuje náš
tým dostatek asu pro precizní pípravu lodí ped vyplutím. Do pístavu
mžete pijet teba o hodinu díve a dokoupit v okolí potebné vci,
zaškolení v pístavu trvá pibližn 2 hodiny.

Odjezdy a píjezdy

Odjezdy a
píjezdy

Víkend

Minitýden

Odjezdové dny : pondlí, úterý, pátek nebo
sobota, v závislosti na pístavu a návraty
pondlí, úterý, pátek nebo sobotu
Polsko: odjezd v nedli
Irsko: zante každý den s výjimkou nedle
Nizozemsko: od pátku do pátku nebo od soboty
do pátku

Píjezd v 15h
Nalodní a zauení 16-19h
Polsko : nedle 12h
Nizozemsko: od 14:00 v pátek nebo od 9:00
hodin ráno v sobotu

Návrat v 9h
Polsko : sobota 12h
Nizozemsko: návrat v 10 hodin nebo v pátek 15
hodin (pro týdny s odjezdy v sobotu)

V sobotu ráno (nebo v pátek veer v závislosti
na dostupnosti, bude potvrzeno jeden týden
ped odjezdem)

V sobotu ráno (pátek 16h-19h)
Itálie: pátek v 15h (na požádání)

Návrat v pondlí v 9h

Odjezdy v pondlí

Píjezd v 15h
Nalodní a zauení mezi 16 a 18 h
Itálie: 15h-18h (na požádání)

Návrat v pátek v 9h

Než vyplujete!
Pipravenost k vyplutí!
Oprávnní k ízení lod? Není poteba, ujišujeme vás! Ovládání je
jednoduché a naše týmy v pístavech budou mít dostatek asu, aby vám
ukázali, jak vše funguje, vše si mžete vyzkoušet i v tuzemsku. Lo má
dva základní ovládací prvky: plynovou páku se 2 pozicemi (smr vped a
vzad) a kormidelní kolo: asem uvidíte, jak je to jednoduché!
Cestuje se rychlostí 6 km/h. Užijte si dovolenou v klidném a uklidujícím
rytmu, takové je cestování na vod. Užijte si scenérie z nové perspektivy
a nebojte se perušit svou plavbu zastávkami: mžete je pojmenovat
gurmánská, historická nebo sportovní: vždy bude pro každého nco!
Nezapomete na své kamery: nenechte si ujít volavky, divoké kachny,
ledáky...!
Dležité upozornní: v prbhu plavby obas potkáte “námoníky” s
vtší lodí, pro nž je plavba jejich profesionální živobytí. Oni mají vždy
pednost, to je pravidlo!
Tip: jak nerozhnvat rybáe, když na n bhem plavby narazíte:
nezapomete zpomalit, aby nedošlo k vytvoení vln a snažte zvolit
takovou trasu, abyste se vyhnuli jejich vlascm: rychle tak získáte nové
pátele!
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Když doplujete ke své první plavební komoe , nepropadejte
panice! Není to nic složitého a ani nebezpeného, je teba
dodržovat základní bezepenostní pravidla.
Zdymadlá vám mže být nápomocen, pokud je to plavební komora s obsluhou.
Též nabízíme vyzkoušení v tuzemsku. Ve Francii a v mnoha dalších zemích
jsou plavební komory pro vás zdarma. Otevírací doby jsou rzné, ve Francii
zpravidla denn od 9 do 19 hodin. Dležité: asy se mohou mnit v závislosti
na roním období, bhem nkterých svátk ve Francii nejsou komory v provozu
(velikononí nedle, 1.5., 14.7., 1.11. ...). Budeme vás informovat dle toho, do
jaké oblasti se budete vydávat.
Run ovládané plavební komory, které si sami obsluhujete! Na
nkterých trasách (nap. Charente, Lot po proudu a Seille), jste to vy,
kdo run obsluhuje plavební komory, umožuje Vám to vtší
svobodu, plout bez asového omezení, od východu do západu
slunce. Je to však fyzicky náronjší, proto nedoporuujeme pro osoby se
ztíženou pohyblivostí, píp. pro cestovatele s nejmenšími dtmi, též pro úplné
zaáteníky bychom vybrali jinou trasu.

asto kladené dotazy
Na následujících stranách naleznete nejastjší dotazy našich cestovatel a odpovdi na n:

Kolik lidí mže cestovat?
Lod jsou ureny pro 2-12 osob v závislosti na typu lod. Minimální posádku tvoí jeden dosplý s díttem ve vku alespo 16 let. Do celkového
potu cestovatel se poítají i miminka, takže pokud je udáván poet osob na lodi nap. 7-9, devt je maximální poet vetn tch nejmenších.

Jaké jsou podmínky pro jednosmrnou plavbu?
Je teba poítat s tím, že denitvní smr je znám až 48 hodin ped nástupem, do té doby mže dojít k otoení pvodn zamýšleného smru.
Za jednosmrnou plavbu se útuje píplatek dle ceníku. Jednosmrné plavby s otilou více než dvou lodí jsou povolovány výjimen.

Je nutné složit njakou vratnou kauci ped nalodním?
Dv vratné kauce je zpotebí složit ped nalodním, jedna kauce se týká pípadného poškození lod, druhá kauce je na úklid plavidla. Kauci, která se týká poškození plavidla, je
nutné složit, i když jste uzaveli pojištní vratné kauce rekreaního plavidla. Jedná se totiž o vztah vás a pojišovny, nikoli pístavu. Kauci je možné pojistit v naší kancelái. Složení
vratné kauce na úklid plavidla se lze vyhnout zaplacením závreného úklidu, sazba za závrený úklid je vždy nižší, než vratná kauce. Konkrétní sazby naleznete v ceníku. Ob
kauce jsou vratné ihned pi návratu lod, kauce lze zpravidla skládat platební kartou v závislosti na konkrétním pístavu, rádi vás budeme informovat.

Je možné pojištní storna?
Ano, je možné je u nás uzavít, u pojištní storna mžete získat vtšinu již zaplacených ástek nájmu, pokud onemocníte (viz podmínky pojišovny).

Co je pojištní plavby?
Toto pojištní zahrnuje pojištní vratné kauce rekreaního plavidla a krom toho i pojištní odpovdnosti, vetn škody zpsobené tetím
osobám. Vztahuje se i na poškození vrtule. Je možné je doplnit i úrazovým pojištním (podrobné podmínky na vyžádání).

Co je k úhrad krom pronájmu lodi?
Pokud nemáte objednány njaké doplkové služby, tak pouze palivo, které je hrazeno formou motorhodin, tzn. platíte za hodinu chodu motoru.
Sazba závisí na velikosti lodi a aktuální cen paliva. O její pesné výši vás budeme rádi informovat. Orientan se jedná o ástku 5-11 EUR
dle velikosti lod. Sazba se mže lišit v jednotlivých zemích a v jednotlivých pístavech. Vyútování se provádí na konci plavby. Existuje též
možnost uhradit palivo dopedu paušálem, i o tchto sazbách vás budeme rádi informovat.

Jak je to s asistencí bhem plavby?
Technická pomoc je k dispozici 7 dní v týdnu: navzdory pelivé údržb lodi se mže nco pihodit. V takovém pípad postupujte podle pokyn
v dokumentech, které jsou souástí palubní dokumentace.

Jak je to s klimatizací a topením na lodi?
Všechny lod jsou vybaveny ohevem vzduchu. To v pípad chladnjšího poasí vytváí píjemnjší atmosféru uvnit lodi. Nicmén není možné
udržet konstantní teplotu. Lod kategorie Premium (a nkteré další modely) jsou vybaveny klimatizací. Je však omezena na spoleenskou
místnost a mírn ochlazuje atmosféru o nkolik stup, 2 nebo 3 maximáln, rozhodn neudržuje konstantní teplotu. Pracuje pouze, když lo
kotví.

Jak je to s pitnou vodou bhem plavby?
Nádrž na vodu na vaší lodi je ped odjezdem zcela plná. Kapacita nádrže je dle typu lodi 200-1400 litr v závislosti na typu lodi a úmrn její
velikosti. Zásoba vody vystaí asi na 1 až 2 dny plavby. Voda se dobírá zahradní hadicí v místech vyznaených v plavební map.

Jak je to s palivem bhem plavby?
Zásoba je dostatená pro 60 hodin plavby, tzn. asi 2 týdny. To znamená, že bhem své plavby se nemusíte o palivo starat. Pi dlouhodobých
pronájmech je otázka paliva projednána ped zaátkem plavby.

Jak je to na lodi s plynem?
13kg plynová láhev je k dispozici pro topení, vaení a troubu. U nkterých model také pohání chladniku. Plynové chladniky jsou mén
úinné ve velmi vysoké venkovní teplot a nemly by být petžovány, dvee musí být otvírány tak málo, jak je to jen možné. Objem chladniky
je uveden pouze pro orientaci a mže se lišit v závislosti na regionu. Nkteré z lodí ady ‘penichette’ (viz tabulka na stran 73), jsou vybaveny
olejovým topením místo plynu.V tomto pípad není souástí výbavy na lodi další plynová láhev. Palivo pro vytápní bude fakturováno, cena
se mže mnit v závislosti na cen ropy, obrate se na naši cestovní kancelá.

Jak je to s elektinou na palub?
Bh motoru 4-5 hodin denn zajistí elekinu pro 24 hodin provozu lod. Nicmén, elektina na palub lodi musí být používána stídm a nemže
poskytnout stejný komfort jako doma. Baterie 12 V nebo 24 V zásobují elektinou ledniku (pokud není plynová), osvtlení lod, vtrání, nkdy
i 220 V, klimatizaci, myku nádobí, atd. Zaízení, která používají 220 volt musí být použity bhem plavby nebo pi pipojení lod na 220V v
pístavu, nkterá zaízení nemohou být použity spolen (napíklad klimatizace + myka nádobí). V nkterých oblastech jsou však možnosti
lod napojení 220V velmi zídka, též se mže jednat o slabý píkon. Objem chladniky je uveden pouze pro orientaci a mže se lišit v závislosti
na regionu.
Každá osoba, která používá elektrický dýchací pístroj, musí o tom informovat pronajímatele v dob rezervace lodi a musí si být vdoma toho,
že ne každá lo mže poskytnout potebné elektrické napájení, které je nutné pro správné fungování elektrického dýchacího pístroje.

Jaká je velikost postele?
Pro lod neexistuje žádná standardní délka a šíka lžek. Prmrná délka je 1,90 m, ale mže být v nkterých pípadech omezen nap. na 1,83
m apod.
- Dvoulžka: jsou v prmru 1,40 m široká, ale mže být též jen na 1,15 m.
- Jednotlivá lžka jsou v prmru 0,80 m široká, avšak v nkterých pípadech mže být šíka snížena nap. 0,65 m.
- Lžka se sníženou výškou mají nízký strop, mže být i mén než metr mezi matrací a stropem.
Sezení ve spoleenské místnosti je pestavitelné na lžka. Pípadné podrobnosti k jednotlivým typm vám rádi sdlíme. Pestavitelná lžka v
salónu jsou individuální. Kontaktujte nás pro podrobnjší informace dle modelu lod.
Rozmry uvedené v popisech lodí jsou pouze orientaní a mohou se lišit v závislosti na modelu.
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Co je to boní šroub?
Nkteré typy lodí v nkterých pístavech jsou vybaveny boním šroubem. Je to vrtule umístná na pídi lodi, která umožuje píný pohyb píd.
To usnaduje manévry. Nicmén, použití boního šroubu je choulostivé zejména na kanálech, kde je vtší riziko nasátí bláta a kamení podél
beh. V pípad rozbití bhem plavby není možné provést opravu. V tomto pípad, bude plavba pokraovat bez boního šroubu. V pípad, že
zákazník požaduje opravu bhem plavby, bude tato služba útována zákazníkovi. Pokud bude zákazníkovi pistavena lo bez boního šroubu,
akoli lo jím mla být vybavena, bude zákazníkovi vrácen paušální poplatek 10 € na den plavby bez boního šroubu.

Co je to doasné oprávnní k ízení lodi?
Pro zákazníky, kteí nemají oprávnní k ízení lod, bude tam, kde je to vyžadováno, vydáno doasné oprávnní k ízení lodi na dobu trvání plavby, vydává se po
krátkém tréninku. Pokud jde o zacházení s lodí, nebojte se toho, je to docela jednoduché. Pokud pojedete na plavbu poprvé, nechte si od nás poradit vhodnou
oblast a navíc se mžete zúastnit nkolikahodinové zácvikové plavby, kterou poádáme v tuzemsku každý týden. Navíc v každém našem domovském pístavu
si naši kolegové vyhradí dostatek asu, aby vám vše podrobn ukázali. Doasné oprávnní k ízení lodi neumožuje plavbu po velkých vodních cestách:
píkladem mže být Rýn, Rhône, Seine, Loire... Je písn zakázáno vplouvat na tyto vodní cesty. Nedodržení bude mít za následek okamžité ukonení plavby a
to bez náhrady. Krom toho zákazník musí uhradit návrat lodi.

Jaké jsou instrukce v pípad silného vtru?
Plavba pes jezero Thau v Camargue, ale také na jezerech v Nmecku, vetn Müritzsee a Plauersee, mže být ztížena silným vtrem a
vyžaduje zvýšenou pozornost posádky. Pi síle vtru nad 4 Beaufortovy stupnice je teba vykat v pístavu a pokat, až vítr zeslábne. V pípad
jezera Thau mezi Canal du Rhône - Sète a Canal du Midi je možné, že dojde z dvod povtrnostních podmínek k perušení provozu. Pokud
zde dojde k poruše lodi, kterou nelze piíst na vrub domovskému pístavu (nap. poškození vrtule atd), a které vyžadují zásah a / nebo odtah
lodi pes SNSM nebo jinou spoleností, náklady v dsledku tohoto zásahu budou útovány zákazníkovi.

Co se stane v pípad povodní nebo sucha?
Nkteré eky a kanály jsou náchylné k záplavám i citliv reagují na nedostatek vody, a to zejména na jae a na podzim. V takovém pípad
vám nabídneme náhradní termín. Tyto události si mohou vyžádat zmnu domovského pístavu i zmnu trasy. Všechny tyto pípady nejsou
dvodem k reklamaci i ke zrušení vaší plavby.

Dýchací pístroje
Naši klienti ve spoust pípad používají dýchací pístroje pi léb spánkové apnoe. Nedlejte si starosti, tato situace je bžná a nezabrání
Vám v tom, abyste si pobyt užili, pokud jsou bhem organizace Vaší plavby pijata uritá opatení:
• Pokud váš pístroj vyžaduje 230 V, je teba naplánovat zastavení v pístavu každý veer a pivést prodlužovací kabel pro každou osobu s tímto
typem zaízení. Pozor, v jiných pístavech než na našich základnách Vám bude útován poplatek za elektinu (variabilní sazby podle mst). V
závislosti na regionu a termínu nemusí být vždy k dispozici napájení potebné pro provoz elektrického dýchacího pístroje.
• Pokud lze zaízení pipojit k 12V konvertoru (mén než 300 W), mžete se pipojit na noc za pedpokladu, že jste pluli po dobu nejmén 5 až
6 hodin denn a Vaše baterie je tedy pln nabitá. Budete potebovat konvertor naptí (k zapjení na nkterých základnách) a prodlužovací
kabel. V tomto pípad lze pipojit pouze jedno zaízení
V závislosti na dodavatelích tohoto typu zaízení existuje možnost získání menšího, penosného modelu napájeného z baterií: doporuujeme
kontaktovat svého lékae nebo dodavatele a informovat se o této alternativ.

INVENTÁ
Výbava: lana - záchranný kruh - hák - kladivo (palice) - kotva + kotevní lano ochranné fendry - kbelík 10l - hadice na vodu - pechodová lávka
Bezpenost: lékárnika - palubní kniha - záchranné vesty - hasící pístroj svítilna (baterie není souástí výbavy)
Vybavení: popelník - košt - kartá - rejžák - háek - lopatka - smetáek šttka WC - prádlo - dez - nádoba na odpadky - sáek na odpadky
Nádobí: Skleniky na džus - skleniky bžné - hrnky - dezertní talíky šálky - podšálky - mísa na salát cedník - konvice - odkapáva - misky na salát - odšavova ovoce
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Kuchyn: podložka (prkénko) - košík - plastový box - otvírák na konzervy otvírák na láhve - vývrtka - nž na krájení - píborové nože - vidliky - lžíce
- lžiky nabraka - strka - škrabka - pokliky - pánev - hrnce - sítko
Ložní prádlo: Povleení postele - povleení na polštá - pikrývka s
povleením - povlaky na polštáe (Ložní prádlo poskytované v celé otile
FPP Travel France, s výjimkou otily Low Cost, pro Evropu, viz tabulka na
stran 73).

