Džunka Esperanza
nabídka pronájmu 2014

• fotografie Gargana a možných aktivit na Esperanze
• fotografie interiéru a exteriéru a půdorysy Esperanzy
• ceník pronájmu, možných aktivit a cateringu

www.esperanzaboattrips.com
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Možné aktivity
na džunce Esperanze
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Esperanza je typická čínská džunka z teakového dřeva. Byla postavena v roce 1979 v Hongkongu a zrekonstruována roku 2012. Její největší předností je velmi prostorná zastřešená paluba, kde si pohodlně
sedne i 12 osob, a kterou lze při silnějším větru uzavřít plachtou. Také horní paluby poskytují spoustu
prostoru, což je ideální pro výlety potápěčů či na opalování. A je možné tu i grilovat.

Výletní plavby
Nabízíme výletní plavby na míru, s možnosti grilovaní i sportovními aktivitami. Můžete se s námi vydat na půldenní, jednodenní či
vícedenní plavby. Obkroužíme s vámi Jaderské moře, můžeme vás
vzít do třeba Terstu, Rimini, Benátek či do Dubrovníku. Okořeňte si
dovolenou u moře neopakovatelným zážitkem, zavezeme vás
i mimo profláknuté turistické atrakce!

Plavby Garganem
Skalnaté pobřeží Gargana ukrývá romantická místa i osamocené
pláže. Nabízíme vám výlety jak k ostrovům Tremiti, tak do města
Vieste a nedalekým romantickým jeskyním u Isola di Campi. Plout
s námi můžete podél romantického pobřeží, podívat se můžete do
městeček i méně známých míst. Zdejší kraj dobře známe a připravíme plavbu přesně dle vašich přání a požadavků.

Potápění a šnorchlování
Azurové moře je ideálním místem jak pro potápění, tak pro šnorchlováni a další vodní sporty. Navíc je oblast okolo ostrovů Tremiti
chráněnou podmořskou přírodní rezervací, která si vás získá.
Kapitán Petr Žáček je zkušeným potápěčem, a proto nabízíme také
výpravy pod mořskou hladinu. Na džunce Esperanze je k dispozici
kompresor, 15 litrové lahve i opasky.

Plavba na člunu a vodní lyžování
Na džunce Esperanze připravujeme pro zájemce i řádnou dávku
adrenalinu pro malé i velké. Svezeme vás na rychlém RIB člunu, na
kterém se dostaneme i do těžko dostupných jeskyni podél pobřeží.
Pobřeží Gargana známe dokonale, a tak vás můžeme vzít i k málo
navštěvovaným jeskyním a zapomenutým plážím. A pokud mate
dost sil a odvahy, můžete vyzkoušet i vodní lyžovaní.

Parametry a půdorysy
džunky Esperanzy
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rok výroby / rekonstrukce: 1979 / 2012

Ceník pronájmu
džunky Esperanzy
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Pronájem lodě

1.6.-31.8.

1.9.-31.5.

½ dne

249 eur

199 eur

1 den

449 eur

349 eur

2 dny

849 eur

649 eur

3 dny

1.199 eur

899 eur

4 dny

1.499 eur

1.099 eur

5 dnů

1.749 eur

1.249 eur

6 dnů

1.949 eur

1.349 eur

1 týden

2.099 eur

1.399 eur

V ceně: pronájem lodě a kapitán. V ceně není: phm (20 eur / motohodina), přístavné a další.

Akční výletní plavby

1.6.-31.8.

1.9.-31.5.

1 den - Tremiti

499 eur

399 eur

2 dny - Tremiti

899 eur

699 eur

2 dny - Vieste & Isola di Campi

999 eur

799 eur

3 dny - Vieste & Isola di Campi

1.399 eur

1.099 eur

3 dny - Tremiti, Vieste & Isola di Campi

1.499 eur

1.199 eur

V ceně: pronájem lodě, kapitán, phm a přístavné.

Celodenní vypsané plavby

49 eur / osoba

Další služby
Catering
Jízda na člunu, vodní lyžování
Potápění s instruktorem

na vyžádání
29 eur / motohodina
29 eur / hodina

Nabídka cateringu
na džunce Esperanze
TRIPS GARGANO
BOAT

Rybí gril menu
Slávky v marinádě (citronová šťáva, olivový olej, petržel)
Ryby dle denní nabídky - např.: cípal nebo tuňák
Grilovaná zelenina
Bruscheta
Pečivo
Zeleninový salát (ledový salát, rukola)
Masové gril menu
Salsica - italské klobásy plněné vepřovým masem
Krůtí nebo kuřecí steak
Vepřová kotleta
Grilovaná zelenina
Bruscheta
Pečivo
Zeleninový salát (ledový salát, rukola)
Zeleninový gril mix
Brambory
Lilek
Paprika
Cuketa
Žampiony
Studené obložené mísy
Nápoje
Voda, soda, limonáda
Víno bílé a červené - stolní
Pivo Peronni
Proseco
Grapa
Cena: 25 euro / osoba (při 8 a více osobách)
Při konzumaci vlastního cateringu účtujeme poplatek ve výši 10% z ceny pronájmu lodě.

Kde jsme a kde plujeme
na džunce Esperanze
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Capoiale, Gargano
Esperanza kotví u městečka Capoiale, které leží na poloostrově Gargano, cca 60km od Vieste, na pomezí
jezera Varano a hráze, která jej odděluje od Jaderského moře. Návštěvníci se ocitnou v živém rybářském
přístavu, který je od mnoho kilometrů dlouhé a klidné pláže oddělen lesem. Výhodou tohoto místa je
absence davů turistů a vy si tak můžete vychutnat dovolenou plnými doušky.

Isole Tremiti

Capoiale
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Rodi

San Nicandro
Garganico

Peschici

Vico del Gargano

Cagnano
Varano

Vieste
jeskyně u Isole di Campi

Gargano, Itálie
Poloostrov Gargano, kterému se také říká ostruha italské boty, je proslulý 200 kilometry písečných pláží,
průzračným azurovým mořem a skalnatými útesy protkanými jeskyněmi a menšími romantickými plážemi.
Rybářská městečka a strážní věže dokreslují zdejší atmosféru, kterou doprovází vůně tradiční italské kuchyně. Mezi nejvyhledávanější cíle patří městečka Vieste a Peschici.
Dubrovnik
Roma
Capoiale,
Gargano

Kerkira

Kam můžeme doplout
na džunce Esperanze
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Naše plavební oblast
Džunka Esperanza běžně brázdí Jaderské moře křížem krážem. Po předchozí domluvě se s námi můžete
vydat na okružní plavbu podél italského či chorvatského, ale i řeckého pobřeží. Máme za sebou plavbu
okolo Itálie, propluli jsme pobřeží Francie a většinu evropských vnitrozemských toků. Můžeme vám tak
připravit plavební trasu podle vašich představ, záleží jen na vašem času a fantazii.

Praha

Trieste

Venecia

Zadar

Rimini

Dubrovnik

Roma
Capoiale,
Gargano

Kerkira
Siracusa

Pelopónissos

Kontakty
na džunku Esperanzu
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O nás
Džunku Esperanzu našel Petr Žáček v Itálii nedaleko Benátek roku 1990 a na první pohled se do ní zamiloval. Vyjednal
si úvěr a začal s ní podnikat. Až do roku 1992 vozil v Itálii na týdenní plavby potápěče, plavil se po Garganu a ostrovech
Tremiti. O rok později, když se dozvěděl, že může s Esperanzou plout i po Vltavě, začal podnikat v Praze. Léta kotvil na
Občanské plovárně, kde byl o džunku velký zájem. Krátce plul i na moři v Chorvatsku, v roce 2001 se vrátil zpět do Prahy.
A byla to šťastná volba, protože tehdy potkal i svou manželku Lucii, která se podílí na provozu lodě.
Džunka prošla roku 2012 rozsáhlou rekonstrukcí, aby se následující rok mohla vydat na expediční plavbu Evropou.
Vyplula z Prahy, přes Německo doplula do Holandska, pokračovala přes Belgii do Francie, a poté po Středozemním moři
doplula až na Gargano. O cestu plnou zážitků se Žáčkovi podělili s téměř stovkou zájemců, kteří se na lodi střídali na
týdenních turnusech.
Nebojíme se jít za svými sny a rádi je splníme i vám! Věříme, že si Esperanzu oblíbíte, tak jako my!

Esperanza Boat Trips

Petr a Lucie Žáčkovi

tel.: 0039 380 370 3083
e-mail: info@esperanzaboattrips.com

www.facebook.com/esperanzaboattrips
www.esperanzaboattrips.com
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MASH Gargano
náš druhý projekt

M*A*S*H
rgano

• fotografie Gargana a možných aktivit v MASHi
• fotografie interiéru a exteriéru a půdorysy MASHe
• ceník pronájmu, možných aktivit a cateringu

www.mashgargano.com
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