
 
 

 

 

 

 

Vážení obchodní přátelé! 

Vítejte s námi na jedné lodi! Připravili jsme pro Vás ukázkový, třídenní zážitkový program 

na plachetnici v Chorvatsku. Pod vedením zkušeného kapitána Vám představíme novou 

formu teambuildingu a nabídneme propracovaný program na lodích ušitý na míru – od 

netradičních sportovních zážitků, přes specifické programy týmové spolupráce až po 

relaxaci v nádherných osamělých zátokách zpestřenou degustací lokálních specialit.  

Plavba bude okořeněna gurmánskými zážitky střední Dalmácie, návštěvou míst, které běžný 

turista nepozná a ochutnávkou vynikajících vín ostrovních sklípků.  

Vyplujte s námi od 4. do 7. června a od 7. do 10. června 2016 ze Splitu a zbytek 

nechte na nás!  

Vaše Inspira s.r.o. 

 

______________________________________________________________________________ 

Program 

Den První: 

Po příjezdu se necháte přivítat kapitánem a instruktorem programu v domovském přístavu. 

Ten Vám představí koncepci programu, co a jak se v následujících hodinách bude dít a co 

je třeba udělat pro bezproblémové vyplutí. Ukáže Vám loď, vysvětlí, jak se na palubě 

pohybovat, na co si dát pozor a čeho je naopak zbytečné se obávat a tím se omezovat 

v komfortu.  



 
 

 

 

Po nástupu na loď proběhne krátký briefing ohledně bezpečnosti a základních úkonů na 

lodi a hned vyplouváte do nejbližší zátoky, kde zaboříte kotvu a kde Vás čeká večerní 

program. Následuje neformální večírek s představením celého programu, promítáním na 

plachtu, výuka námořnických uzlů, bez kterých se následující dny neobejdete. Trocha 

nautiky zábavnou formou a navigace, která se bude hodit při dalších úkolech. Dotknete se 

námořní meteorologie a poslechnete si příběhy, co všechno se na moři může stát a jak si 

s tím poradit. To vše u sklenky dobrého vína a za vánku večerní brízy Jaderského moře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Druhý: 

Po včerejšku toho spoustu víte a stali se z Vás praví námořníci. Teď bude třeba to zkusit 

„naostro“. Dostanete se do situace námořníků z dob dávno minulých. Nejasné souřadnice, 

nejasný plán, omezené palivo a blíží se hurikán. Máte jen mapu, vítr, plachty a kormidlo. 

Ocitnete se v roli kapitánů, navigátorů, meteorologů a stratégů. S pomocí zkušeného 

kapitána se naučíte nejen vyřešit složitý navigační úkol, ale zároveň ovládat plachetnici a 

přijímat podmínky přírody. Moře nám nepatří, jsme jen hosté. Program bude trvat 4-5 

hodin. 

Odpoledne Vás bude čekat zasloužilý odpočinek a degustační zážitek v cíli Vaší výpravy – 

rodinných vinicích ústící do moře na jednom z ostrovů střední Dalmácie. Navštívíme buď 

ostrov Brač, nebo Hvar. Každý skrývá kouzelná zákoutí, která z pohledu běžného turisty 

nemůžete zažít. Zde na Vás bude jako ukázka čekat krátký týmový úkol na pevnině.  

Na večeři se můžete těšit do místní restaurace s lokálními specialitami a vynikajícím 

dalmatským vínem. V rámci večera Vám v případě zájmu kapitán představí námořní 

meteorologii, a co všechno počasí na moři dokáže. Jak bezpečně rozeznat blížící se bouři či 

bezvětří. Samozřejmě vše podložené příběhy z vlastní praxe.  



 
 

 

 

Den Třetí: 

Snídaně na lodi Vás čeká podrobnější teoretický nácvik MOB (muž přes palubu). Pak 

vyplujete na moře a ukážete si několik způsobů, jak zachránit člověka a jak s ním následně 

pracovat. Naučíte se, jak zastavil loď na místě v silném větru a pouze na plachty a jak 

člověka bezpečně vytáhnout z vody ve zdánlivě plné rychlosti. Z hlediska práce se skupinou 

jde o velmi složitý strategický a zejména komunikační úkol, kdy skupina musí perfektně 

spolupracovat. Každý se musí držet pouze svého postu a nestále komunikuje podle 

strategie, kterou si zvolí. Jednotlivé role si vystřídáte a na závěr vylovíte pravou 

námořnickou odměnu. 

Po obědě budou Vaše míle směřovat do kouzelné zátoky Krknjaši, kde si užijete relax a 

koupání v nebesky zbarvené vodě. Po odpočinku se vydáte do starobylého města Trogir, 

kde přistanete přímo na městské promenádě a budete mít celý večer na procházku, nákup 

suvenýrů, degustaci místních delikates či vychutnávání pozvolného západu slunce za 

poloostrov Čiovo.  

 

Po západu slunce se po moři vydáte zpět do domovského přístavu, kde zažijete noční 

plavbu, noční navigaci. Po bezpečném vyvázání v přístavu posedíte s kapitánem, 

zhodnotíte program a přečkáte noc. 

Den čtvrtý:  

Balení,odjezd na letiště nebo do ČR. 



 
 

 

 

Jsme jiní: 

☛   Firemní akce na plachetnicích 

☛   Plavby pro obchodní partnery 

☛   Teambuilding a školení 

☛   Konference a doprovodné programy na lodi 

______________________________________________________________________________ 

- Jako specialisté na českém trhu opravdu umíme firemní program ušít na míru přímo 

dle Vašich představ. Nemusíte mít konkrétní představy – od toho jsme tu my! 

 

- Neslibujeme, realizujeme. Naše know-how společně s profesionálními kapitány - 

specialisty na VIP klientelu, Vám zaručí úspěšnou konferenci, obchodní jednání či 

kýžené výstupy z teambuildingu 

 

- Na zážitkové pohodové plavbě na katamaránu nebo klasické plachetnici podpoříme 

vztahy s Vašimi významnými obchodními partnery a vytvoříme podmínky a 

atmosféru k příjemnému a v konečném důsledku k úspěšnému jednání.  

 

- Dokázali jsme spojit nejsilnější stránky naší firmy – profesionální a individuální 

přístup, perfektní znalost nabízených destinací, propracované teambuildingové 

programy a velmi zkušené a prověřené kapitány. 

  

- Nadstandard je pro nás standard. Vždy nabídneme něco navíc, vždy Vás překvapíme. 

 

- Incentivním akcím vtiskneme originální ráz. Čeká Vás neopakovatelný zážitek 

z flotilové plavby, propracované týmové programy na souši, gurmánské zážitky 

v námořnických restauracích, noční projekce filmů na plachtu, romantika, koupání 

na tyrkysově zbarvených kotvištích a vždy něco navíc.  

 

 

 

 

V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat našeho produktového manažera 

plaveb: 

 

Lukáš Šulc 

+420 776 007 844 

lukas.sulc@inspira-travel.cz 

 

Za výhodných podmínek Vám rádi zajistíme letenky do Splitu. 

 

Naše další programy na jachtách: http://www.vipholiday.cz/zajezdy-na-miru/plavby-a-

jachty/ 
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