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PLAVAJOČI HOTEL 

H rvaška, ki se ponaša s 1777 
kilometrov dolgo obalo, 
slovi po lepih plažah, čistem 
morju in neokrnjeni naravi. 

Vsega skupaj ima 1185 otokov, a 
največji biseri Jadrana so dalma-
tinski otoki. In ti so najlepši, ko jih 
vidite z morja, denimo z 49 metrov 
dolge lepotice Freedom. Vodnik po 
pravljični oazi morskega hedonizma 
je kapitan Ivan Rakuljić, ki je hkrati 
lastnik jahte Freedom, ki so jo pred 
dvema letoma zgradili v ladjedelnici 
njegovih staršev v Krilu Jesenice. 
Izkušen pomorščak, diplomant 
pomorske akademije in magister 
poslovnih ved varno krmari jahto od 
otoka do otoka. Vožnja je tudi zaradi 
zasnove ladje in motorjev udobna in 
mirna, njena hitrost je sedem navtič-
nih milj. Kapitanu sta v pomoč dva 
mornarja, ki ob pristajanju spretno 
poskrbita za varen privez, njegova 
desna roka pa je vodja križarjenja 
Ivan Ramljak, ki pozna odgovore na 
vsa vprašanja.

V letošnjo poletno sezono je 
kapitan Ivan stopil z novinarjem in 
vplivnežem Vladom Šestanom, 
lastnikom priljubljenega portala Tra-
vel Advisor. Svetovni popotnik, ki 
vsako leto prepotuje svet, je povedal: 
»Križarjenje po Jadranu na takšnih 
jahtah, ki sprejmejo do 40 potnikov, 
je najlepši turistični produkt. Tovr-
stne jahte so zelo luksuzne, poleg 
tega imajo dostop v najmanjše zalive 
in lahko stojijo v majhnih mestih, 
kamor velike križarke enostavno ne 
morejo.«

Jahta Freedom ali plavajoči 
hotel s petimi zvezdicami, kot jo je 
poimenoval Šestan, očara z lepoto 
in udobjem, opremljena pa je z naj-
sodobnejšo opremo. Ima 18 udobnih 
potniških kabin in lahko sprejme 36 
gostov.

Z njo lahko v tednu dni obiščete 
osem hrvaških otokov: Vis, Biševo, 
Hvar, Mljet, Lastovo, Korčulo, Brač 
in Šolto. Ekskluzivno križarjenje, 
ki so ga za letos pripravili, se začne 
v osrčju Dalmacije, v Splitu. Ob 
prihodu v obsijano pristanišče vas 
pričaka 10 dobro razpoloženih 
članov posadke, ki goste podnevi in 
ponoči razvajajo na vsakem koraku. 
Med njimi je tudi prijazna maserka. 
Iz prve roke vam povemo, da vam 
ne bo nikoli dolgčas. Med plovbo 
lahko uživate v prostornem džaku-
ziju, in če smo iskreni, težko boste 
našli džakuzi z lepšim razgledom 
na modro morje in otoke v daljavi. 
Na voljo je masažni bazen, lahko pa 
le uživate na ležalnikih na sončni 
terasi. Ko vam postane prevroče, si 
v ladijskem baru privoščite ohlajeno 
pijačo.

Jahta se vsak dan ustavi v kate-
rem od prekrasnih zalivov za kopa-
nje. Takrat si je mogoče brezplačno 
izposoditi kajak, sup, velike tube, 
potapljaške maske, lahko najamete 
vodni skuter ali električni romo-
bil. Po aktivnem dnevu se najbolj 
prileže dobra hrana. Za gastronom-
ske užitke skrbi ladijski kuhar Ivan 
Rogulj s pomočnikom. Ponudba je 
res na visoki ravni, prava paša za oči 
in razvajanje za brbončice ter lahko 
brez sramu tekmuje s kulinarično 
ponudbo najboljših otoških resta-
vracij. Kosilo ali večerja na prostra-
ni palubi je ob prijazni postrežbi 
natakarjev posebno doživetje. Ker 
vsaka jed zahteva svoje vino, vam 
ob izbranih prigrizkih postrežejo z 
najbolj cenjenimi lokalnimi kaplji-
cami. Društvo hvarskih vinarjev, 
ki ga vodi Ivana Krstulović Carić, 
se je na tem potovanju izkazalo za 
odličnega partnerja: nam je žlahtno 
kapljico izbirala vinska strokovnja-
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Odkrivanje skritih kotičkov 
Jadrana na križarjenju z 
luksuzno jahto petih zvezdic

1. Na jahti Freedom, ki lahko 
sprejme do 36 gostov, je 18 
razkošnih kabin.

2. Tovrstne jahte imajo dostop 
v manjše zalive, kamor velike 
križarke ne morejo.
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1. Freedom pri znameniti plaži 
Zlatni rat na Braču. Jadransko 
lepotico so zgradili v ladjedelnici 
Krilo Jesenice pri Splitu.
2. Restavracija
3. Prostor za poležavanje
4. Kapitan in lastnik jahte Ivan 
Rakuljić FOTO: FREEDOM
5. Med križarjenjem je gostom 
vina izbirala Marija Vukelić.
6. Tako kot vse na jahti je tudi 
kulinarika na visoki ravni.
7. Džakuzi pod milim nebom
8. Spalnica z razgledom
9. Morska gugalnica na plaži 
Carpe Diem na Hvaru

3. Osemdnevno križarjenje  
z 49-metrsko Svobodo stane 
800 evrov.

kinja Marija Vukelić. Poleg najbolj 
znanih sort plavca malega in pošipa 
poskusite tudi manj znani sorti 
bogdanuš in prč.

Dogajanje popestri obisk neka-
terih najlepših otoških mest, kot so 
Bol na Braču, Korčula, Jelsa in Hvar. 
Vedno pa je na voljo dovolj časa 
za kratek ogled, da lahko potniki 
občutijo utrip mesta. Na Hvaru 
lahko obiščete tudi ekskluzivni bar 
na plaži Carpe Diem in uživate v 
domiselno pripravljenih koktajlih 
ter na morski gugalnici na njihovi 
pravljični plaži. Po lepem sončnem 
zahodu večer zaključite z zabavo 
na najbolj priljubljeni terasi na 
Jadranu v znamenitem baru Carpe 
Diem v mestu Hvar. Na tej svetovno 

znani destinaciji, ki ponuja zabavo 
na prostem z glasbo priljubljenih 
didžejev, se znajdejo številne sve-
tovne in domače znane osebnosti, 
tudi britanski princ Harry jo je obi-
skal. Ta oaza je uvrščena na seznam 
10 najboljših na vsem svetu in lahko 
potrdimo, da upravičeno.

Na luksuzni jahti Freedom s 
petimi zvezdicami smo okusili 
vse čare morskega hedonizma 
in čarobne poglede na hrvaške 
otoke doživeli z nove perspekti-
ve. Kajti ko plujete po kristalno 
modrem odprtem morju Jadrana, 
lahko vidite neverjetne poglede 
na sredozemsko obalo in hrvaške 
otoke, občasno srečanje z delfini 
pa so resnični posnetki, ki bodo 

ostali v spominu. Križarjenje je res 
odličen način, da obiščete čim več 
potovalnih destinacij, zaplujete 
do čudovitih jadranskih plitvin in 
zapravite čim manj časa. »To je en-
kratna priložnost za ogled privlač-
nih jadranskih otokov po nikoli 
ugodnejših cenah,« pravi lastnik 
in kapitan ladje Ivan Rakuljič. Do 
zdaj so namreč kapacitete takšnih 
plovil polnili izključno tuji gostje, 
saj je bila cena za križarjenje pred 
pandemijo visoka, letošnje poletje 
pa so za domače goste – ta privile-
gij velja tudi za goste iz Slovenije 
– omogočili izjemno ugoden paket. 
Obisk najlepših jadranskih otokov 
z luksuzno ladjo je tako na voljo že 
za 800 evrov. Rajsko!
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