Určeno klientům FishingHoliday

Pokud se už kvapem blíží chvíle, kdy si budete moci užívat odpočinku a pohody při lovu v deltě italské
řeky Pád, rádi bychom Vám předali něco z našich zkušeností a sdělili některé další rady .
K lovu a pobytu na našich houseboatech si vezměte jen opravdu nejnutnější zavazadla,
jako oblečení dle ročního období, spacák a podhlavník,hygienické potřeby vč. opalovacího krému a
repelentních prostředků . Od konce května do konce října doporučujeme si vzít s sebou repelentní
přípravky. Dle lokality (hlavně při zakotvení u zarostlých lagun) a při setmění,rozbřesku bývají komáři
aktivní( na ochranu se osvědčily kouřové spirálky - možno zakoupit i u nás v Itálii „ Spiralli antizanzare“).
Potraviny a pitnou vodu můžete také nakoupit na místě v obdobné cenové relaci jako u nás. Kompletní
kuchyňské a jídelní vybavení je součástí houseboatu PC, k ostatním loďím si můžete přiobjednat.
Pro dovolenou v zahraničí je vždy rozumné uzavřít cestovní pojištění .Z nemnoha případů víme, že se
vyplatí mít i připojištění odpovědnosti za způsobené škody(k cestovnímu pojištění). Jedná se o
stokorunovou položku, která mimo jiné může vyřešit případnou škodu vůči nám. Na této webové stránce
najdete více informací a dokonce si můžete uzavřít pojištění on-line. http://www.epojisteni.cz/cestovnipojisteni/)
Samostatnou kategorií je rybářské vybavení a nástrahy, které lze si zapůjčit či koupit i u nás. (Více
informací o lovu ryb v deltě Pádu v dalších odkazech .)
Pokud jedete poprvé chytat na Pád, vezměte si sebou nebo si u nás vypůjčete 2 až 3 sumcové
pruty na rybáře a jeden prut na kapry (a jeden feeder nebo plavačku k lovu nástražních ryb na loď)
včetně „krabičky s bižutérií“ – potřebami pro montáž udic (více další odkaz Způsoby lovu). Nezapomeňte
na „čelovku“(svítilnu), nabíječku na Váš mobil s koncovkou do autozapalovače, sluneční brýle a pevné PE
pytle na odpadky (v přístavu Vám ukážeme místa pro uložení ) .
Loď má omezenou kapacitu, která je dána nejen její nosností, ale hlavně komfortem při chytání a
zdolávání !
Na lodi vždy dbejte zvýšené opatrnosti a sledujte možné změny počasí (vítr, stoupající hladina řeky)
a dbejte pokynů našich zástupců. Zdůraznit bychom chtěli nebezpečí nadměrného požívání alkoholu.
Nezapomeňte, že na lodi PC 32 musí být posádka tvořena minimálně 2 zdatnými osobami!
Připomínáme,že do termínu pro vrácení lodě uvedeného ve smlouvě musíte loď uklidit a doplnit
pohonné hmoty.
V případě jakýchkoli dotazů a případných problémů jsme Vám k dispozici přes mobilní telefon.
Všem svým zákazníkům moc děkujeme, že se na našich lodích chovají zodpovědně, slušně a
nepožívají v nadměrné míře alkohol.
Budeme velmi rádi, když se s námi podělíte o radost z úlovku fotografií pro náš web !
Vedle těchto obecných informací máte následně v tomto odkazu na našich webových stránkách několik
konkrétních rad pro cestu do Itálie, plavbu ,kotvení , možné způsoby rybolovu a návody jak ovládat
zařízení na lodi atd. Doporučujeme si je prostudovat a případně vytisknout ještě než vyrazíte do Itálie.
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