Rendezvény és
programlehetőségek hajón
Különleges helyszín,
különleges alkalomra!

Ha Balaton, akkor Hajózás!

KÖSZÖNTJÜK!
A 170 éves múltra visszatekintő Balatoni Hajózási
Zrt., a Balaton legrégebbi és legnagyobb hajózási társasága. Számos szolgáltatást és programlehetőséget
kínálva szolgálja nemzeti kincsünket: A Balatont.
A menetrendszerinti hajózás, programhajózás és
komphajózás mellett kiemelt figyelmet fordítunk a
rendezvényszervezésre, rendezvényhajózásra is, mely
területen szintén több évtizedes múlttal és tapasztalattal rendelkezünk.
Társaságunk 22 kikötőjéből indítjuk nosztalgiaés nagyobb létszámok befogadására is alkalmas
rendezvény hajóinkat, gyorshajóinkat melyeken
– igénytől függően – a néhány fős rendezvénytől
a több száz fős program lebonyolításának tudunk
egyedi helyszínt biztosítani.

Válasszon a Balatoni Hajózási Zrt. hajóparkjából rendezvényének megfelelő helyszínt!
Garantáltan felejthetetlen lesz!
Mert,
•	Különleges helyszínt ajánlunk különleges alkalmakra!
•	Felejthetetlenné és örök emlékké tesszük üzletiés családi rendezvények legfontosabb pillanatait!
• Több évtizedes tapasztalattal rendelkezünk!
•	Szakszerű, udvarias, megbízható szervezésben és
kiszolgálásban lesz része!
•	Előzetes személyes konzultáció során segítséget
nyújtunk az elképzelések megvalósításában!
• Az egyedi igények sem szabnak határt!

Hajóflottánk összetétele és szolgáltatásaink
garantálják megrendelőink részére az egyedi és
különleges élményt!

Balatonalmádi
Balatonkenese

Alsóörs
Csopak
Balatonfüred

Balatonudvari
Balatonakali

Tihany
Tihanyrév

Révfülöp
Keszthely
Balatongyörök

Szigliget

Siófok
Balatonföldvár

Balatonszemes

Badacsony

Balatonboglár
Fonyód

Balatonaliga

Balatonlelle

Balatonmáriafürdő

Központ:
Balatoni Hajózási Zrt.
H-8600 Siófok, Krúdy sétány 2.
Tel./Fax: +36 84 310 050
Tel.: +36 84 312 144
Fax: +36 84 312 907

E-mail: ertekesites@balatonihajozas.hu
E-mail: forgalmi@balatonihajozas.hu
www.balatonihajozas.hu
www.facebook.com/balatonihajozasizrt
www.youtube.com/balatonihajozasizrt
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Kérje személyre szabott,
egyedi ajánlatunkat e-mailen vagy online!
E-mail: ertekesites@balatonihajozas.hu
www.balatonihajozas.hu
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ÜZLETI, VÁLLALATI RENDEZVÉNYEK
Hajóink kiválóan alkalmasak különféle üzleti, szakmai rendezvények megtartására. Állófogadások,
partnertalálkozók, konferenciák, sajtótájékoztatók,
illetve termékbemutatók színesítik ajánlatainkat,
a legideálisabb környezet nyújtjuk egy csapatépítő
tréning megtartására.
Hajóink fedélzetén az egyedülálló környezet, a sokszínű balatoni táj vagy a naplemente bizonyára elvarázsolja egy gálavacsora vagy borkóstoló résztvevőit.
Rendezvényeinken magas színvonalú catering szolgáltatással várjuk vendégeinket, mely igazodik az
alkalomhoz és a résztvevők kívánságaihoz. Minden
egyedi igényt szívesen teljesítünk, legyen szó akár
különleges, vegetáriánus vagy akár diabetikus menüsorról is.

•
•
•
•
•
•
•

állófogadás
konferencia
partnertalálkozó
sajtótájékoztató
gálavacsora, borvacsora
kiállítások, termékbemutatók
üzleti ebéd vagy vacsora
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ESKÜVŐ ÉS CSALÁDI RENDEZVÉNYEK
Egyedülálló élmény a Balaton vizén egy szép hajón
gyönyörű környezetben élvezni a különleges családi pillanatokat, a táj szépségeit, a finom ételeket
és italokat.

• esküvő
• leány- és legénybúcsú
• eljegyzési ebéd vagy vacsora
• születésnap
• névadó, keresztelő
• évforduló
• ballagás
• diplomaosztó
• bankett
• búcsúztató

Társaságunk hajóparkja a legjobb választás kisebb-nagyobb családi rendezvények, esküvők,
leány- és legénybúcsúk, évfordulók, ballagás és
diplomaosztók vagy egy emlékezetes születésnap
megtartásához.

Életünk nagy napját ünnepelni és kimondani a
boldogító igent a Balaton közepén! Emlékezetessé
tesszük az esküvői polgári ceremóniát, de lehetőség
van esküvői fotózásra, esküvői gálavacsora megtartására vagy a ceremónia és a vacsora közötti pezsgős fogadással egybekötött sétahajózásra, mellyel
különleges ajándékban részesíthetik a násznépet is.
Ünnepeljen családtagjaival különleges módon és
válasszon bennünket romantikus helyszínként családi rendezvényeire!
6

7

CSAPATÉPÍTŐ TRÉNINGEK

OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK
GYERMEKPROGRAMOK
Ha Osztálykirándulás, akkor Balaton…
… ha Balaton, akkor Hajózás!
Színes és érdekes programokkal várjuk a gyermekés iskolás csoportokat hajóink fedélzetén, ahol különleges élményben lehet részük.

Tegye egyedivé, élménydússá, de legfőképpen hatékonnyá és eredményessé csapatépítő tréningjét!
Csapatépítés és tréning helyszín hajóink fedélzetén,
a Balaton közepén.
Ismerjék meg egymást kollégái egy különleges helyszínen és kovácsolódjon össze egy sikeres munkahelyi közösség, mely vállalkozása számára ezt követően komoly értéket termel majd a jövőben mi
biztosítjuk ehhez a különleges helyszínt!

• kirándulás menetrendi járattal
• sétahajózás
• kompjárat télen – nyáron
• gyorshajó – száguldj velünk a Balatonon!
• bulihajó, tini disco
• kalózhajó
• varázshajó
Egyedi programajánlatok:
A program során megismerhetik a Balaton régió
természetes és épített környezeti szépségeit, kulturális értékeit, érdekességeit. Hajóink valamelyike
pedig kitűnő helyszínt kínál a különböző fókuszú
szervezeti közösségfejlesztő és csapatépítő koncepciók megvalósítására.
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• Lyukasóra a fedélzeten
• Kihelyezett tanóra a fedélzeten
• Ismeretterjesztő előadások hajón
Kérje személyre szabott,
egyedi ajánlatunkat e-mailen vagy online!
E-mail: ertekesites@balatonihajozas.hu
www.balatonihajozas.hu
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HAJÓINK
Nagyhajóink
Társaságunk hajóparkja 5 nagyhajóval rendelkezik, melyek számos színvonalas és exkluzív nagylétszámú rendezvények megtartására alkalmasak.
Hajóink alsó zárt és felső nyitott fedélzettel rendelkeznek, klimatizáltak, a 2016-ban átépített Siófok
katamarán teljes egészében akadálymentesített.

Nosztalgiahajóink
Kortyolgasson el egy pohár finom bort vagy élvezze a gyönyörű balatoni panorámát és naplementét
nosztalgiahajóink fedélzetén.
Korabeli hajóink különleges helyszínt és környezetet
nyújtanak üzleti- és családi rendezvényekhez. 125
éves Helka és Kelén hajóink zárt és nyitott fedélzettel
is rendelkeznek, míg a 90 éves Csobánc, Csongor és
Tünde hajóink többnyire nyitott fedélzetűek.

A hajók különböző elrendezéssel, igényelt
szolgáltatással, eltérő létszámú rendezvénynek
adhatnak helyszínt!
Szent Miklós
Állófogadás: 300-350 fő
Ültetett fogadás: 180 fő
Utas befogadóképesség: 550 fő

Helka
Állófogadás: 80-100 fő
Ültetett fogadás: 30 fő
Utas befogadóképesség: 120 fő

Badacsony katamarán
Állófogadás: 200-250 fő
Ültetett fogadás: 100+50 fő
Utas befogadóképesség: 400 fő

Kelén
Állófogadás: 80-100 fő
Ültetett fogadás: 30 fő
Utas befogadóképesség: 120 fő

Füred katamarán
Állófogadás: 200-250 fő
Ültetett fogadás: 100+50 fő
Utas befogadóképesség: 400 fő

Csobánc
Állófogadás: 30-40 fő
Ültetett fogadás: 20 fő
Utas befogadóképesség: 60 fő

Siófok katamarán
Állófogadás: 100 fő
Ültetett fogadás: 80+20 fő
Utas befogadóképesség: 500 fő

Csongor
Állófogadás: 40 fő
Ültetett fogadás: 20 fő
Utas befogadóképesség: 40 fő

Szigliget
Állófogadás: 200 fő
Ültetett fogadás: 120+30 fő
Utas befogadóképesség: 300 fő

Tünde
Állófogadás: 45 fő
Ültetett fogadás: 20 fő
Utas befogadóképesség: 50 fő

10

11

További hajóink

Gyorshajóink
Száguldjon velünk a Balatonon!

Kisebb befogadóképességű, modern hajóinkat
ajánljuk céges vagy családi rendezvények megtartására. 2017-től a 180 fős „Nemzeti Regatta 2016
Siófok” hajóval bővült hajóparkunk.

Gyorshajóink exkluzív, yacht jellegű belső kialakítása lehetővé teszi, hogy elkápráztassa vele szeretteit, céges partnereit. Legyen Önöké a gyorsaság és a
száguldás élménye!

Nemzeti Regatta
Lelle / Fonyód / Szántód
Állófogadás: 80 fő
Ültetett fogadás: 60 fő
Utas befogadóképesség: 180 fő

Hunor
Befogadóképesség: 25 fő
Nyitott helyek: 25 fő
Zárt helyek: 0 fő

Hévíz / Keszthely
Állófogadás: 70 fő
Ültetett fogadás: 50 fő
Utas befogadóképesség: 200 fő

Magor
Befogadóképesség: 25 fő
Nyitott helyek: 25 fő
Zárt helyek: 0 fő

Vízibuszok
Utas befogadóképesség: 90 fő
Személyhajóink mellett kompjaink is egyedi helyszínt
nyújtanak nagyszabású zenés – táncos rendezvények,
kompkoncertek, sportrendezvények megvalósításához.

Calypso
Befogadóképesség: 12 fő
Nyitott helyek: 7 fő
Zárt helyek: 5 fő

Komphajók
Befogadóképesség: 500 fő
Nyitott helyek: 450 fő
Zárt helyek: 50 fő

Hajóparkunkról részletes leírás, további képek a
www.balatonihajozas.hu oldalon találhatók.
Kérje személyre szabott,
egyedi ajánlatunkat e-mailen vagy online!
E-mail: ertekesites@balatonihajozas.hu
www.balatonihajozas.hu
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CATERING

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSAINK

Magas színvonalú catering szolgáltatásunk igazodik
az alkalomhoz, a rendezvényhez, valamint Megrendelőink kívánságaihoz, igényeihez, elvárásaihoz.
Az eseményhez illő többféle étel- és italajánlattal
várjuk Megrendelőinket. Hajós programokhoz,
borkóstolóhoz kézműves, prémium menüsorokat
készítünk és egyedi igényekhez is alkalmazkodunk.

Előzetes személyes konzultáció során segítséget
nyújtunk az elképzelések megvalósításában, ahol az
egyedi igények sem szabnak határt!
Partnereink segítségével megvalósítjuk:

•
•
•
•
•
•
•

Legyen Ön is Partnerünk!
Nekik már bizonyíthattunk, köszönjük bizalmukat.

hideg szendvicsek
finger food
büféasztalos sokszínű hideg- és meleg ételkínálat
desszert
gyümölcs
széles italválaszték (alkoholos- és alkoholmentes)
kávék, koktélok

•	egyedi megrendelésre szabott menüsor
összeállítása
• torta és cukrászsütemények összeállítása
• italsor összeállítása
• egyedi dekoráció
• virágdíszek
• party kellékek
• rendezvény- és hangtechnika
• zeneszolgáltatás
• fotó, videó
• kiegészítő programok, élményprogramok
megszervezése (fellépő, műsor, játék, stb.)

Kérje személyre szabott,
egyedi ajánlatunkat e-mailen vagy online!
E-mail: ertekesites@balatonihajozas.hu
www.balatonihajozas.hu
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Egyedi, különleges, formabontó,
lélegzetelállító!

BALATONI HAJÓZÁSI ZRT.
H-8600 Siófok, Krúdy sétány 2.
Tel.: +36 84 312 144 / 111 m.
E-mail: ertekesites@balatonihajozas.hu
E-mail: rendezveny@balatonihajozas.hu
www.balatonihajozas.hu
www.facebook.com/balatonihajozasizrt
www.youtube.com/balatonihajozasizrt

