Rád by som sa podelil aspoň trochu o našej dovolenke s manželkou, ktorú sme absolvovali
v septembri 2016. Ja, ako bývalý jachtár, čím chcem povedať , že mám blízko ku vode, som vždy túžil
absolvovať aspoň raz nejakú plavbu loďou. Kedže manželka nebola moc k tomu naklonená , lebo stále
som vyhľadával námornú plavbu s ktorou nebola stotožnená a asi mala aj trochu obavy vrhol som sa
do hľadania plavby po Dunaji. Vždy keď bola príležitosť tak som v sezóne nazrel na prístavné móla na
Dunaji a závidel som tým ľudom, ktorí boli na tých krásnych lodiach a mali možnosť plaviť sa po
Dunaji. Mal som štastie. Oslovil som cestovnú kanceláriu Blue Danube Tours, nakoľko som vedel od
známeho, že oni majú prepojenie na lodné spoločnosti ktoré splavujú okrem iného aj Dunaj. Dve
nesmierne milé dievčence z tejto cestovky /Andrejka a Lucia/ boli také milé a zariadili, že získali
niekoľko kajút na jedinečnú plavbu na trase Viedeň-Železné vráta na lodi MS Primadonna, ktorá je
druhou najväčšiou ľoďou plávajúcou po Dunaji. Budem úprimný a priznám, že cena ma v prvom
momente trochu prekvapila – mal som pocit, že je to drahé – ale to som nevedel ešte čo ma čaká! Už
pri nalodení na loď som začal chápať, že to nebude iba taká obyčajná plavba. Pri vstupe na loď pri
nastúpenej posádke, ktorá vítala hostí som mal pocit, že vstupujem do niečoho výnimočného a bolo
to tak. Krásny interier lode, nastúpená posádka, ktorá vám dá ihneď pocit domáceho pohodlia
a pripravenosti s Vami hoci kedy prehodiť slovko či úsmev alebo nejaký ten žartík. Na recepcii lode
slovensky hovoriaca slečna nám odovzdala klúč od kajuty a išli sme sa ubytovať. Pred kajutou sme už
mali položenú batožinu. Otvorili sme dvere a tu druhý menší „šok“. Úžasná priestranná a nádherná
kajuta včetne balkóna s lavičkou. Tretie prekvapenie bolo keď nás usadili v jedálenskej časti , mal som
pocit, že sme v tom najluxusnejšom hotely na svete. Úžasná silueta jedálne, jej vybavenosť, personál
a nehovoriac o prestieraní aké nás tu čakalo. Dalo by sa o týchto zážitkoch napísať aj kniha a tak to
trochu skrátim. Ubytovanie a strava s tým najlepším hodnotením aké je možné!
K samotnej plavbe a jej načasovaní včetne zastávkok a prehliadok miest a pamiatok treba vysloviť
pochvalu za vysokú profesionalitu. Jedno jediné malé negatívum bolo, že všetky fakultatívne výlety
boli vedené v nemeckom jazyku, ktorý ja síce ovládam, ale ďalšie 3 páry zo Slovenska na tejto plavbe
neovládali, takže z časti som im robil preklady ja. Za osem dní plavby sme absolvovali viacero
zastávok v 4 štátoch a preplávali sme 2000 km po Dunaji, ktorého krásy sa nedajú ani popísať proste
to treba vidieť a zažiť to. Na záver a to mi verte, nakoľko sme sa všetky 4 páry, ktoré absolvovali túto
plavbu zhodli na tom, že „táto dovolenka za tie peniaze naozaj stála“ za krásne zážitky a luxus sa platí
na celom svete. Za svoj život som absolvoval nespočetné množstvo dovoleniek, ale táto bude určite
v prvej trojke najlepších dovoleniek. Určite to nebola moja posledná riečná plavba, už teraz čakám
kedy bude plavba až do ústia Čierneho mora. Ešte raz ďakujem Blue Danube Tours a Rakúskej
plavebnej spoločnosti Donau ktorá je vlastníkom tej prekrásnej lode MS Primadonna.
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