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Noviny pro zákazníky „Hausbóty Bockl“ i pro ty, kteří se jimi chtějí stát ...
Krátké info:

Frýsko:
Zvedejte
mosty,
připlouváme!

V žádném jiném regionu
Holandska, ani jinde
na světě nenajdete tak
rozsáhlou síť vodních
cest, tvořených jezery,
řekami a kanály, jako ve
Frýsku. Máte k dispozici
na 10.000 hektarů vodní
plochy a doslova ráj pro
všechny druhy vodních
sportů.
Místo vyplutí:
Woudsend
Příjezd: autem, vlakem
do Heerenveen nebo
Sneeck, letecky do
Amsterodamu – transfer
můžeme zajistit
Literatura: „S hausbótem po Holandsku“

15% sleva za včasnou objednávku
platí již jenom do 31.8.2016!
Pouze do 31. srpna platí až 15% sleva
za včasnou objednávku. 1. září se mění
základní ceny pro rok 2017 u Le Boat!
Pro objednávky, uzavřené do 31.
srpna platí následující slevy pro
sezonu 2017
15% sleva na všechna plavidla
s 1 – 4 hvězdami
5% sleva na plavidla s 5 hvězdami
5% sleva na dítě!

Hausbóty Bockl
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slevy nevztahují.
Nabídka platí pro celou sezonu 2017,
ve všech regionech pro plavby týden a delší.
Všechny slevy je možné sčítat do max.
výše 15%.
Dětská sleva: nejméně jedno dítě na palubě,
mladší než 16 roků do konce plavby.
Výše uvedené platí do 31.8.2016.

www.hausboty-bockl.cz • hausboty@hausboty-bockl.cz

Hausbóty Bockl

ČESKO:
382 23 Černá v Pošumaví
Muckov 2 (540)
Tel. 774 723 775
hausboty@hausboty-bockl.cz
www.hausboty-bockl.cz
RAKOUSKO
Tel. 02842 / 512 18
hausboot@hausboot-boeckl.com
www.hausboot-boeckl.com
NĚMECKO
Tel. 089 / 40 10 10
hausboot@hausboot-boeckl.com
www.hausboot-boeckl.de
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Bockl informace okolo plavby . . .
y,
nc
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Strasbourg: proplutí a
možnosti přistání

Hoenheim

n

Schiltigheim

Máte-li vlastní tip na zajímavou restauraci,
zašlete nám jej prosím na: hausboty@hausboty-bockl.cz

Bischheim

hin

Rh i

Ca n a l d u M a rn e a u R

Cronenbourg

STRASBOURG

F: Horní Saône

Cathédrale
Petite France

Restaurant Crâto v Gray je stále to nejexluzivnější
široko daleko. Jestli milujete „fondue“, tak budete
jistě spokojeni v Seveux v restaurantu Chez Berthe.

B a s s i n d e l ´ H ô pi t a l

h

Elsau

Neudorf

Ca n al d u Rh ô ne a u Rh i n

Děkujeme a „dobrou chuť“!

Blažena + Petr Martinek

la Robertsau

Rh i n

F : C a n a l d u N i v e r n a i s & Yo n n e

Boofzheim

Další možností je přistání v předměstí,
nejlepší je Souffelweyersheim – PK 307
– nad zdymadlem 50, odtud pohodlně
místní dopravou do centra, nebo ještě
lépe na kole podél kanálu. Přímo na
tomto přístavišti je výborná restaurace,
jejíž návštěvu vřele doporučujeme!

Níže uvádíme doporučení na restaurace, okolo
kterých nemůžeme proplout bez zastavení!

r
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h

Každý, kdo pluje do Strasbourg, musí
použít na proplutí „objížďku“. Přímé
proplutí centrem města po řece IlL je
zakázané. Zde smějí plout pouze vyhlídkové lodě pro okružní plavby.
Doporučujeme přistání v Bassin du
Hospital. Pohodlné přístaviště, od
kterého je to pěšky 5 min. do centra
města, max. 10 min. do čtvrti „Petit
France“ a 15 min. ke katedrále.

Naše osobní tipy na restaurace …

zv
Ar
Souffelweyersheim

SE RV I S – D O BY PL AV BY

Yonne a Canal du Nivernais
Monterau -> Pont-sur-Yonne 4,5–5 hod. (29 km, 6 zdymadel)
Pont-sur-Yonne -> Villeneuve 4,5 hod. (28 km, 6 zdymadel)
Villeneuve -> Migennes 4 hod. (26 km, 5 zdymadel)
Migennes -> Auxerre 5 hod. (24 km, 10 zdymadel)
Auxerre -> Vincelles 4 hod. (14 km, 8 zdymadel)
Vincelles -> Chatel-Censoir 7,5 hod. (28 km, 14 zdymadel)
Chatel-Censoir -> Tannay 9,5 hod. (37 km, 17 zdymadel)
Tannay -> Sardy (část zdymadlových stupňů) 9 hod. (22 km, 20 zdymadel)
Sardy -> Baie 5 hod. (8 km, 16 zdymadel)
Baye -> Chatillon-en-Bazois 6 hod. (16 km, 14 zdymadel)
Chatillon-en-Bazois -> Cercy-la-Tour 9 hod. (36 km, 16 zdymadel)
Cercy-la-Tour -> Decize 3 hod. (14 km, 4 zdymadla)
Podrobné údaje najdete v: „Podrobný průvodce Yonne-Nivernais“, od Harald Böckl
(pouze v němčině)

Top adresa podle nás je Les Tilleuls ve Vincelottes. V Auxerre to je La p´tit Beursaude a pro
milovníky tureckých jídel La Pacha. Jednoduše, ale
s perfektní atmosférou můžete pojíst ve strážním
domku zdymadla v Chavance.
(Náš původní favorit v tomto regionu „Frank Rapiau„ už svůj „Charollais“ prodal! To je informace pro
ty, kterým jsme dříve „nadělaly“ chutě.)
Kdo vynechá kanál Nivernais a pluje po Yonne,
nesmí vynechat návštěvu Les Halles ve Villeneuve,
(otevřeno pouze po.–pá. přes poledne. Jednoduchá
jídla, ale senzační!)

F: Jižní Burgundsko
V Chagny otevřel Lameloise restaurant Pierre et
Jean „levnou pobočku“ restaurace Lameloise.
Název je reminiscencí na otce a dědečka dnešního
majitele. Kuriozní grilovačky na otevřeném ohni a
fondue můžete mít v Grenier a Sel tamtéž. O dvě
obce dále, v Santenay je restaurant Le Terroir.
V nenápadném St.-Julien, před zdymadlovými stupni k rozvodí Canal du Centre, je Auberge du Manoir. Na opačné straně regionu, na řece Seille, Vás
očekává v Louhans Moulin de Bourg-Château a
nově hned vedle přístavu restaurant Harlekin.

F: Camargue & Canal du Midi
V Beaucaire jsou i honosnější podniky, ale nám
vyhovuje Brasserie du Canal a to nejenom pro
celodení teplou kuchyni (ve Francii velmi zřídka). Na
Etang de Thau doporučujeme Le Marin v Bouzigues. Na Midi jsou mimo Chat qui pèche i jiné
zajímavé restaurace – například v Port Cassafieres
skromný bar-restaurant v přístavu, v Le Somail
restaurant L´O a la Bouche, nebo v Castelnaudary
Bar a Vin s malým snakem.

It: Laguna Marano-Grado

Znáte
to?

Hausbóty Bockl

Detail otočného mechanismu větrného mlýna v Zaanse Schans,
severně od Amsterodamu.
Pokud se domníváte, že větrný mlýn je hlavně na mletí obilí,
tak se zatraceně mýlíte. Samozřejmě je v Holandsku několik
málo, kde se mele obilí, případně slouží k pohonu pily, ale
převážná většina slouží k pohonu vodních čerpadel pro
přečerpávání vody do výše položených odvodňovacích kanálů.
Zaanse Schans (severně od Amsterodamu) je nejznámější
skanzen Holandska, kde jsou, kromě jiného, dosud provozuschopné větrné mlýny, které si můžete prohlédnout.

www.hausboty-bockl.cz • hausboty@hausboty-bockl.cz

Ten, kdo vynechá návštěvu jednoduché, ale velmi
zajímavé „Trattoria“ na ostrově Anfora, uškodí
sám sobě. V Marano nemůžete vynechat návštěvu
Vedova (A la Laguna). Na řece Stella je 15 min. plavby z Precenicco výborný restaurant Fiume di Stella
s přístavním molem, stíněným vzrostlými stromy,
návštěvníci parkují zdarma!
„A tak nám při psaní, kdy máme plná ústa slin
dochází místo, takže další tipy pro ostatní regiony
zase v příštím vydání . . .“
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2017 přibudou
další tři větší
modely plavidla
Horizon!

Nejsou žádné slevy!
Pro všechny modely Horizon platí: žádné slevy,
ani za včasné objednávky, žádná dětská sleva ani
dlouhodobé slevy!
A kde je vlastně výhoda včasné objednávky?
Výhoda: zajistíte si Horizon – hrozí nebezpečí, že pro
rok 2017 budou plavidla Horizon vyprodána stejně
rychle jako tomu bylo v sezoně 2016.
Mám skutečně již nyní bukovat?
To se musíte rozhodnout samy. Jako vodítko Vám
může posloužit následující přehled uzavřených objednávek Horizon 2 pro rok 2017 (stav k 17.8.2016):
FRANCIE
Horní Saône a Canal du Nivernais: duben 2017
vyprodáno, květen a červen ve všech regionech
silně obsazeno.
ANGLIE/Temže
červen 2017 vyprodáno
NĚMECKO
červen 2017 vyprodáno, červenec-srpen
téměř vyprodáno
ITÁLIE
červen a září 2017 komplet vyprodáno

Hausbóty Bockl

Nové modely Horizon –
pro 2, 4, 6 a 8 osob!
Nový Horizon byl v roce 2016
ohromný úspěch: model pro 2
dospělé + 2 děti byl ve velmi
krátké době ve všech regionech,
kde byl nasazen, vyprodán. Nyní
přicházejí nové, větší modely se
3 a 4 kabinami.
Vybavení a celková koncepce
jsou u všech modelů stejné:

Vnitřní vybavení
• bohatě prosklený a komfortně
vybavený salon a kuchyně,
velká světlá výška
• kabiny s USB a
zásuvkami 230 V
• uzavřený sprchový kout
v koupelně

Venku

• klimatizace (u modelů 11,5 m
délky chlazení vzduchu)

• velká horní paluba se stolem,
dřezem a grilem

• velké prosklené posuvné dveře
na zadní plošinu

• čalouněná lehátka
• čalouněné sedačky
• přední a zadní šroub pro snadné manévrování

>>>

• dvojité sedačky po straně
kormidelního kola

www.hausboty-bockl.cz • hausboty@hausboty-bockl.cz
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Nové modely Horizon – pro 2, 4, 6 a 8 osob!

Horizon 2

(m a x . 4 o s o b y)

11, 5 0 x 4 , 2 0 m

Horizon 2-S

(m a x . 5 o s o b)

11, 5 0 x 4 , 2 0 m

BOCKL-TIP: vhodné pro 2 dospělé a 2 děti

BOCKL-TIP: vhodné pro 2 dospělé a 2 děti

4 lůžka: hlavní kabina s prostorným dvoulůžkem,
možno rozdělit na jednotlivá lůžka, 1 menší kabina pro děti,
případně skromnější dospělé s dvoulůžkem, možno rozložit na
jednotlivá lůžka, prostorná koupelna

5 lůžek: 1 dvoulůžková kabina s prostornou koupelnou,
1 dvoulůžková kabina pro děti nebo hosty, s menší koupelnou,
1 lůžko je možné v salonu po rozložení sedačky (nedoporučujeme)
K dispozici: Canal du Midi, Lot, Nivernais, Loire, Saône, Itálii,
Hollandsku a Irsku

K dispozici ve všech regionech MIMO Belgii a Skotsko

Horizon 3

(m a x . 7 o s o b)

13 , 0 0 x 4 , 3 0 m

Horizon 4

(m a x . 9 o s o b)

13 , 0 0 x 4 , 3 0 m

BOCKL-TIP: vhodné pro rodinu o 6 osobách, které se dokáží
dohodnout jak obsadí rozdílně velké kabiny.

BOCKL-TIP: vhodné pro 4 dospělé a 4 děti, nebo pro 4 páry,
které se domluví na obsazení rozdílně velkých kabin.

7 lůžek: 1 prostorná kabina s dvoulůžkem, 2 menší kabiny s
dvoulůžkem, všechna možno rozdělit na jednotlivá lůžka.
3 koupelny, 1 lůžko je možné v salonu, po rozložení sedačky
(nedoporučujeme!)

9 lůžek: 2 kabiny s dvoulůžky, 2 kabiny s dvoulůžky s možností
rozdělení na jednotlivá lůžka, 4 koupelny, 1 lůžko je možné
v salonu, po rozložení sedačky (nedoporučujeme!)
K dispozici ve všech regionech MIMO Akvitánii,
Itálie, Belgie, Skotsko a Irsk

K dispozici v regionech Akvitánie, Saône, Alsasko,
Německo a Irsko

Příklady cen pro rok 2017:

Kde je Horizon 2017 k dispozici . . .

+++ Horizon 2
Itálie, 8.-15.4. (velikonoce) EUR 1.630,-Francie, Alsasko, 3.-10.6. EUR 2.660,-Anglie, Temže, 29.7.–5.8. EUR 2.545,-Holandsko, 16.-23.9. EUR 1.845,-+++ Horizon 2-S
Francie, Canal du Midi, 13.-20.5. EUR 2.500,-Itálie, 19.-26.8. EUR 2.965,-Holandsko, 16.-23.9. EUR 2.085,--

2

+++ Horizon 3
Francie, Canal du Midi, 13.-20.5. EUR 3.645,-Francie, Alsasko, 3.-10.6. EUR 4.250,-Irsko, 16.-23.9. EUR 2.490,-+++ Horizon 4
Francie, Canal du Midi, 13.-20.5. EUR 3.795,-Francie, Elsass, 3.-10.6. EUR 4.390,-Anglie, Temže, 15.-22.7. EUR 4.940,-Holandsko, 16.-23.9. EUR 2.945,-Neručíme za tiskové chyby,
a změny cen majitelů plavidel!

Hausbóty Bockl

Vyhrazujeme si právo ke změnám údajů,
vyvolaných během stavby nových plavidel!

www.hausboty-bockl.cz • hausboty@hausboty-bockl.cz
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Rádce pro plavbu s hausbótem: Přistání

Přistání
Zásadně přistávejte proti větru
a proudu. Přiblužujte se k místu
přistání přídi a v ostrém úhlu.
Plavčík vyskočí z plavidla na břeh a
vyváže přední úvazné lano. Potom
hodíme na břeh zadní úvazné lano,
přitáhneme záď ke břehu a lano
pevně vyvážeme. Po upevnění obou
lan vypneme motor.

Záleží na délce úvazných lan!

❶

Když se budete vyvazovat na
delší dobu, použijte k vyvázání
vzdálenější pacholata.

❷ Uvážete-li přední a zadní lano

❶

❹

V místech, kde je silný lodní
provoz (na Norfolk Broads nebo
na Temži) se doporučuje vyvazovat způsobem, jak je ukázáno
na naší grafice. Je to pomocí
„prodlouženého úvazného lana“
Takto vyvázané plavidlo zůstane
pevně a v klidu u břehu a nebude se volně pohybovat na vlnách,
způsobených ostatním lodním
provozem.

❷

❺

Velkou stabilitu plavidla dosáhnete, když jedno úvazné lano povedete z návodní strany na břeh
(lano z odvrácené strany plavidla)..

rovnoběžně (tím mají stejný rádius), budou „pracovat“ proti sobě
a plavidlo se bude silně houpat a pohybovat vpřed a vzad. A to je velmi
Tip
nepříjemné, hlavně při delším
Pokud to dovolí místní podmínky,
pobytu.
vždy „veďte“ úvazná lana na břeh
(na pachole, úvazný kruh, strom
Vyvázání „krátkým“ předním
případně na zatlučený kovový kůl),
lanem a „dlouhým zadním lanem“
lano dál zpět na plavidlo, kde jej
dosáhnete toho, že záď je držena
pevně upevněte. Umožní Vám to
dále od břehu. To je velmi důležitě
pohodlné odražení při vyplutí a
v případě, že chceme chránit lodní
nemusí „plavčík“ vystupovat z lodi,
šroub a kormidlo před poškozením
ale uvolní lana a stáhne je zpět na
najetím na mělký, případně kaplavidlo.
menný břeh.

❸

Hausbóty Bockl

ČESKO:
382 23 Černá v Pošumaví
Muckov 2 (540)
Tel. 774 723 775
hausboty@hausboty-bockl.cz
www.hausboty-bockl.cz
RAKOUSKO
Tel. 02842 / 512 18
hausboot@hausboot-boeckl.com
www.hausboot-boeckl.com
NĚMECKO
Tel. 089 / 40 10 10
hausboot@hausboot-boeckl.com
www.hausboot-boeckl.de

Hausbóty Böckl
Bockl
Hausboot

T Kniha
TIP:
R
Rádce pro
hausbótáře
h

❸

❹

❺

U
Uzly,
zdymadla,
n
navigace, tipy a triky
p
pro hausbótáře:
R
Rady jak se dělají
důležité uzly, přistání a odplouvání, druhy
zdymadel a jejich ovládání. Prostě všechno od
A do Z pro plavbu s hausbótem. Vlastní lodní
deník doplňuje tohoto rádce pro Vaši přípravu
a plavbu. ČESKÉ VYDÁNÍ, Cena: 298,- CK
Objednat můžete přímo u nás: telefonicky 774 723
775, nebo přes email: hausboty@hausboty-bockl.cz
nebo zakoupíte v dobrém knihkupectvi!

Impressum: zákaznické informace od Hausbóty Bockl
Foto:www.hausboty-bockl.cz
Kati Martinek, Harald Böckl. Le •Boat
hausboty@hausboty-bockl.cz
Layout a úprava: www.werkstatt-boeckl.at; Kati Martinek.
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