
Váš dojem z plavby veľmi ovplyvní
miesto, kde budete bývať. Aj preto moja
ďalšia rada znie:

Najdôležitejšie je vybrať si dobrú
kajutu.
Pre orientáciu: Najlacnejšie sú vnútorné
kajuty bez okna. Cena stúpa podľa toho,
či chcete izbu s oknom alebo balkónom,
či vám postačí tretia, alebo chcete bývať
na šestnástej palube. Môžete si tiež rezer-
vovať veľkolepú suitu s priamym vstupom
do SPA a vlastnou reštauráciou. 

Nuda nehrozí
Či bývate na prvej palube a namiesto
okna vám nad posteľou visí obraz, alebo
si západ slnka vychutnávate na súkrom-
nej terase so šampanským v ruke, boha-
tý program je pre všetkých. Na Serene
funguje tím fantastických animátorov,
ktorí vás navlečú do bizarných súťaží tak
rýchlo, že to ani nezaregistrujete. Ak si
chcete počas plavby zlepšiť kondičku, už
od ôsmej sa na palube robí strečing,
posilňuje sa, cvičí vodný aerobik, hrá bas-
ketbal alebo nacvičuje nejaký spoločen-
ský tanec. Medzitým sa môžete prihlásiť
na kurz taliančiny, vyrobiť si svoj vlastný
havajský náhrdelník alebo zahviezdiť na
vedomostnom teste o gréckej mytológii.
To všetko za jediný deň. Program vrcholí
večerným predstavením v obrovskom
divadle. Po veľkolepej šou sa všetci nahr-
nú do barov a kaviarní. Tí, čo chcú tanco-
vať, vtrhnú na parket, tí, čo chcú zbohat-
núť, sadnú za automaty v lodnom kasíne.
A tí, ktorí sa chcú zasmiať, hľadajú svoje

fotky v obrovských sklenených vitrínach.
Jednou z atrakcií, ktoré zrejme zažijete
len na plavbe, je totiž fotenie. Profesio-
nálny fotograf na vás striehne na každom
kroku a odfotí vás v tej najnestráženejšej
chvíli. Výsledkom sú snímky strašne ška-
redých ľudí, ktoré by si nikto súdny zrejme
nekúpil. Našťastie, na lodi je dosť hostí 
s neexistujúcou sebareflexiou, takže aj
tento biznis tam skvele prekvitá. 

Čas povedať zbohom
Samozrejme, na obrovskej lodi ako Costa
Serena majú svoje miesto aj butiky. Oble-
čenie, suveníry, šperky, ale aj praktická
kozmetika idú na dračku. Rovnako skvele
sa predávajú výlety. Už na začiatku plavby
si v kajute nájdete zoznam exkurzií, ktoré
lodný personál na jednotlivých zastáv-
kach organizuje. Nebojte sa, že sa na
niektorý nedostanete. Ak dokážu zaistiť,
aby sa váš kufor dostal z haly v prístave
na vašu „izbu“ skôr ako vy, vedia vám
vyhovieť aj v tomto. Pre hostí, ktorí sa roz-
hodnú preskúmať miesto vylodenia indi-
viduálne (čo vyjde oveľa lacnejšie), sú 
k lodným novinám priložené mapky 
s „highlightmi“ daného miesta. Treba si
len zapamätať čas, kedy sa musíte vrátiť.
Loď by bez vás, samozrejme, neodpláva-
la, keďže vďaka čipovaniu pri vyloďovaní
majú o vás bezpečnostní technici doko-
nalý prehľad. No nechať si ujsť moment,
keď Andrea Bocelli spieva z reprodukto-
rov Time to say goodbye a nádherný prí-
stav sa čoraz viac vzďaľuje, by hádam
neriskoval nikto! E

Užite si 
nový Silan
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