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Jóga s Nikol na plachetnici



Nikol Pfeiferová

Mám více než 13 let osobní praxe a 11 let lektorské činnosti. 
Mé skills vychází ze zkušeností získaných při cestách do Asie.
Nejvíce  mě ovlivnil Petri Raisanen, od kterého jsem se naučila

základy energetického léčení skrze dopomoci v  pozicích. 
Laruga Glasser, Dany Sá , Sadguru a další učitelé, všichni 

 studenti byli inspirací  na  mé jógové cestě.
 

Léto trávím na Sicílii, kde vedu učím  jógu pro Floripa kite&yoga
centrum. 

 
 
 

Ve svých lekcích pracuji s energií, skrze léčebné dopomoci.
Setkáte se s fyzioterapeutickým individuálním přístupem, který

se zaměřuje především na odstraňování dysbalancí. 



KAPITÁN

 
Kapitán vám bude průvodcem, mentorem, instruktorem a
osobou, na kterou se můžete kdykoli se vším obrátit. Náš

kapitán je velitelem jachty námořní plavby minimálně stupně B
(yachtmaster offshor), je jmenovan ministerstvem dopravy ČR a

je zkušeným „mořským vlkem“, prověřený v náročných
podmínkách jak na moři, tak na souši. Profesionál na slovo

vzatý, empatický, prověřený a se zkušenostmi v těch
nejnáročnějších podmínkách.



Objevování krás
řeckého pobřeží 



 DĚLEJ  TO CO MÁŠ RÁD  



JACHTA,  ČI PLACHETNICE TO NENÍ JEN "LOĎ", ALE JAKÝSI FENOMÉN
DNEŠNÍ DOBY. 
JACHTING PŘEDSTAVUJE AKTIVNÍ ZPŮSOB JAK ZAŽÍT MOŘE A CIZÍ
ZEMĚ. NAVÍC JDE V DOBĚ COVIDU O VELMI BEZPEČNÝ ZPŮSOB
CESTOVÁNÍ.
PLAVBA NA JEDNOTRUPÉ PLACHETNICI VE STŘEDOZEMNÍM MOŘI JE
RELAX, OBJEVOVÁNÍ I ZÁBAVA. 

ATÉNY
PIREUS
AIGINA
POROS
KORFOS
KANAKIA BEACH

CO NÁS ČEKÁ?



Nejvýznamnější řecký přístav a zároveň třetí největší městská aglomerace v Řecku. Hranice mezi Pireem (řecky
Πειραιάς) a Athénami jsou dnes již tak nepatrné, že obě města splývají v jeden celek a Pireus už je považován

jen za jedno z předměstí hlavního města Řecka. Ovšem nebývalo tomu tak vždy, ve starověku se jednalo o dvě
zcela samostatná města. Původní účel Pirea – námořní přístav – však přetrval až dodnes. 

I v Pireu se mimo jiné nachází Archeologické muzeum, kde je k vidění nejen mnoho exemplářů z místních
ztroskotaných lodí, ale i nálezů ze starověkého města. Nebyl by to námořní přístav, kdyby zde nesídlilo také
Námořní muzeum. Zde můžete zhlédnout repliky jak starověkých lodí, tak i moderních bitevních křižníků.

Pokud toužíte po příjemné procházce na březích Saronského zálivu, stačí poodejít od hlavního přístavu a toulat
se v přístavišti Zeá, kde budete moct obdivovat moderní a luxusní jachty či v přístavu Mikrolimano, kde je

nespočet kaváren a nádherný výhled na moře.

PIREUS



Ranní jógová dynamická praxe. Pranayama ( dechové techniky ) , Meditace.

Aigina (řecky Αίγινα), také psáno Aegina nebo Ejina, je ostrov v Saronském zálivu Egejského moře na jihu Řecka, který náleží do kraje Attika. Má rozlohu 87,4 km² a žije na něm okolo
třinácti tisíc obyvatel. 
V přístavní části města je velmi mnoho plachetnic a není problém najít i rybářskou loď s čerstvými rybami k prodeji. Samotné město je ozdobeno mnoha klasickými domy a jste-li unaveni,
určitě se najde příjemné Café.

Hlavní město tohoto ostrova se jmenuje taktéž Aegina.

Jedno ze zajímavých míst tohoto ostrova jsou ruiny města Paliohory východně od Aeginy. Paliohora bylo hlavní město v době mezi 9. a 18. stoletím, kdy se obyvatelé ostrova báli pirátů a
usadili se ve středu země. Aegina byla velmi poničena v roce 1537 pirátem jménem Barbarossa (bydlel v Tunisku) a všichni zbylí občané odvezeni jako otroci.

Ve městě seženete na každém rohu výborné pistácie. Někteří lidé tvrdí, že tu jsou nejlepší na světě. Je to prostě nutnost koupit si je. Jakmile ochutnáte, budete litovat, že jste si jich nekoupili
mnohem více.

Vyhlášený je nádhernými plážemi, které přímo lákají celodennímu lenošení, opalování i koupání v Egejském moři.
Nejnavštěvovanější pláž je u hlavního města - Marathonas beach.

Večerní jinová jógová praxe. Pranayama. Meditace.

AIGINA 



Ranní vinyása jóga. Pranayama. Meditace.

Poros je malý řecký ostrovní pár v jižní části Sarónského zálivu, asi 58 km jižně od athénského
přístavu Pireus a oddělený od Peloponésu 200 m širokým mořským kanálem, s městem Galatas na

pevnině přes břeh. úžina. Jeho rozloha je asi 31 kilometrů čtverečních a má 3 780 obyvatel.
Starověký název Poros byl Pogon.

Má velmi živý krásný přístav, kde se nachází nepřeberné množství kavárniček, restaurací, tavern
( typická domácí řecká kuchyně ).

Hlavní město bylo postaveno jako amfiteátr a v jeho centru je možné navštívit ruiny chrámu
Posseidona, který je považován za patrona ostrova.

Nejlákavější atrakcí je nejvyšší hora Kefalonie,  Mount Ainos, Jeho vrchol se tyčí do výšky 1628
metrůa  odkud se dáprohlédnout celé město z výšky. 

Zajimavý  kláštery obklopen svěží zelení Zoodochos Pigi nebo klášter  Hagia Panagia a Agios
Gerasimos.

Mezi další lákadla určitě patří římská hrobka, kterou objevili archeologové v roce 2007. Byla v ní
nalezena celá řada zajímavých předmětů, především zlaté šperky, zdobené nádoby a bronzové

nástroje. Hrobka ležela pod podlahou domu, kde bylo i divadlo se sedadly pro řadu lidí. Byla
postavena ve 2. století před naším letopočtem, ale lidé ji využívali až do 4. století.

 A posledním bodem vaší zajímavé návštěvy bude určitě jeskyně Drogorati, objevená přibližně před
300 lety.

Jeskyně je 60 metrů hluboká ve skále s teplotou 18 stupňů Celsia. Dobře se tedy oblečte, ale
rozhodně to bude stát za to – čeká tu na vás totiž spousta nádherných krápníků.

Večerní jin jóga protažení . Pranayama. Meditace.

POROS



Jedná se o malé přístavní město, nacházející se na pobřeží zálivu Sofiko Bay v jihovýchodní části
Corinthie  

Večerní yin jóga na nové pláži ostrov Korfos. Meditace. Pranayama.

KORFOS



Ranní protažení  jóga. Meditace. Pranayama.   Ostrov Korfos.
 

Plavba na Kanakina beach 17nm asi 3,5h. Prozkumání ostrova.
 

Večerní jóga na pláži Kanakina beach. Meditace. Pranayama.

KANAKIA BEACH



Započneme plavbu v blízkosti Athén, které zvou k
návštěvě po ukončení plavby a jsou snadno dostupné

přímým letem z Prahy či Vídně. 
Krásné písečné i oblázkové pláže ostrovů jsou skryté pod

voňavými borovicovými lesy. 
Romantiku malých přístavů dotvářejí poklidné vesničky,

kde i dnes potkáte povozy tažené osly. 
Objevování památek z paluby lodě má svůj zvláštní

půvab.
I když do Athén míří davy turistů, dík plachetnici

budeme mít pláž sami pro sebe. 
Je zde také překvapivě mnoho marin. Příjemné jsou

malé vzdálenosti mezi ostrovy a přístavy. 
navštívíme zálivy, kde méně fouká, takže vlny nejsou tak

velké. Můžete tu tedy prožít poklidnou romantickou
dovolenou na moři bez obav z mořské nemoci. V

porovnání s výrazně sportovněji pojatými Kykládami ani
nebudeme zdolávat přílišné vzdálenosti.



Nemusí to být nutně něco,
co lze hledat či nalézt.

Definice štěstí

Kouzelná místa k prozkoumání



Spokojenost

K té nám přispěje strava z čerstvých surovin

Na lodi je vždy vybavená kuchyně s lednicí, vařičem a
veškerým potřebným nádobím. Je zvykem, že se vaří
společně, způsob vaření je na dohodě celé posádky. Je

důležité zdůraznit, že s posádkou se stravuje i kapitán
a to na stejné úrovni jako všichni ostatní účastníci

plavby.
Potraviny se nakupují také po dohodě. 





Jógová praxe

Každý den na jíném místě . 
Ponořte se do své praxe, do zvuků moře, hlouběji do své

mysli, těla...
Dechové, meditační techniky nám k tomu pomůžou a

skrze ně lépe pochopíme principy jógy.
Díky jemné dopomoci, nasměrování vašeho těla, se
dostane  dech tam kam potřebujeme. Protáhneme,

posílíme a připravíme se na další cestu.
Ranní lekce budou dynamické a večerní jinové a

meditační. 
 



Ve dvoulůžkových kajutách na lodi.
Předpokládáme ubytování ve dvojici.

Ubytování







 
Český kapitán (a průvodce v jedné osobě), 

 letenka kapitána, pronájem lodě,
nafukovací člun, prostěradla, polštáře,

přikrývky, závěrečný úklid, kotvení, nákup
potravin a společně připravené jídlo,
pojištění lodě (s výjimkou vnitřního

vybavení).
Zapůjčení paddleboardu.

Jógové lekce 2x denně.

V ceně je zahrnuto



 
 

Dopravu (letenky vám můžu pomoci sehnat,
měli bychom všichni letět stejným spojem), 
aktivity nad rámec smluveného programu.

Vstupy na památky. 
Strava  mimo loď. 

Pojištění léčebných výloh ani jiné pojištění. 
 
 
 

V ceně není zahrnuto



 
 

  
Cena je 24.500,- / osoba

 
Po Pro oficiální rezervaci místa na palubě musíte složit
zálohu ve výši poloviny nebo celé částky platby za Jógový

výlet na lodi. 
Letenky kupujeme společně. 

Platba je to, co potvrdí vaše místo na lodi .
Č. Ú. 5869335002/ 5500

Poznámka: Řecko číslo /22 
Storno podmínky

 Zrušení z vaší strany, méně než 15 dní před Jógovou
akcí , nebude záloha (polovina celé platby) zaplacená

za rezervaci mého místa vrácena.
 V případě jakéhokoli zrušení ze strany Nikol Pfeiferové

bude částka vrácena.
Nástupní místo,

Athény.
 
 
 



Přesná trasa plavby a navštívená místa
záleží na počasí a povětrnostních

podmínkách a může se s ohledem na
bezpečnost a komfort posádky změnit. O
trase plavby rozhoduje kapitán, který dbá

na bezpečnost posádky. Změna trasy
plavby z důvodů počasí a podmínek na

moři není důvodem k reklamaci zájezdu.


