
M A G A Z I N
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Bemutatkozik a Quicksilver Activ 755 Weekend,
a Solliner elektromos katamarán, a Fjord 44 Coupé

AZ ÉLMÉNY
SZABADSÁGA

VÍZI DESZTINÁCIÓK
HATÁRON INNEN ÉS TÚL
5 világhírű hajós célpont
14 víz alatti látványosság
10 dunai kirándulóhely

A PORSCHÉTŐL
AZ ASTON MARTINIG
Szuperautó-gyártók
jacht modelljei



A csendesnél is csendesebb. Megnyugtatóan stabil. 
Az új Outlander PHEV halk és sima suhanása annak az 
erőteljes nyomatékleadásnak és kiegyensúlyozottság-
nak köszönhető, amit az ikermotoros AWD és az S-AWC 
rendszer biztosít. Ezzel az autóval minden utazás külön-
leges élményt jelent. A Plug-in Hybrid Outlander meg-
alkotásával egy olyan SUV született, amely a hagyomá-
nyos értékeken túl a legmodernebb követelményeknek 
is megfelel.

Tudjon meg többet: www.mitsubishi.hu

Üzemanyag-fogyasztás teljes akkumulátor-töltöttség esetén nincs, minimális akkumulátor-töltöttség esetén: 
5,5 l/100 km. Súlyozott CO2 kibocsátás: 41 g/km. További részletekről érdeklődjön márkakereskedéseinkben. 
A képen látható modell illusztráció.

5 ÉV
GARANCIA
100.000 KM

TAPASZTALJA MEG A SIKLÁS ÉLMÉNYÉT!

3

BEVEZETŐ

KEDVES OLVASÓ!
„Kell egy csapat” – ez a kulcsmondata egy 70-es 
évekbeli legendás magyar filmnek, és ez a meg- 
győződés hajt minket is, miközben építjük azt  
a közösséget, melyet a vízi életforma és a hajózás sze-
retete kovácsol össze. Nap mint nap rengeteg energi-
át fordítunk arra, hogy ez a lelkes tagokból álló klub 
egyre növekedjen, s minél gyakrabban élvezhessük 
egymás társaságát és a közös élményeket.

Ha visszatekintünk a mögöttünk álló évre, renge-
teg szép emléket idézünk fel, köztük az évnyitó és 
évzáró partikét, melyeken egyre több ismeretség, 
barátság vagy akár üzleti kapcsolat születik, a nagy 
sikerű AMG tesztnapot, a Thomas Breitling és a Re-
becca márkák divatbemutatóját, a főzőversenyt és 
az év csúcspontjaként a Helembai Zátony Bulit.  
Ez a családi esemény immár hagyománynak számít 
jachtklubunk életében, s idén több mint nyolc-
vanan töltöttünk együtt egy felejthetetlen napot 
felhőtlen kikapcsolódással, a Duna közepén.

2019-ben is sok-sok programmal készülünk  
klubtagjaink számára, s mivel közösségünk  
akkor is aktív marad, amikor hajóink télen  
megpihennek, már február 8-án megtartjuk  
a Wiking Yacht Club Hajósbálját, fantasztikusan 
elegáns környezetben, a Marriott Hotelben.

Találkozzunk tehát a bálon, s tavasztól ismét 
a kikötőkben!

Varga Miklós
a Wiking Yacht Club 
vezetője

Kövesse a Wiking 
Yacht Clubot!

Facebook 
Wiking Yacht Club 
Minden, ami hajózás

Instagram 
wikingyachtclub

Honlap 
www.wiking.hu

EZT IS ÉRDEMES ELOLVASNI

Februárban  
mutatták be 
a megújult V6-
os motorcsalá-
dot, májusban 
pedig a V8-as 
modellek is 
megérkeztek, 
széles teljesít-
ménypalettával.

TECHNIKA: 
TÁMAD 
A MERCURY!
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A teniszsztár egy 
Monaco Yacht,  
a Beethoven 
boldog tulaj-
donosaként 
szabadidejében 
a Baleár-szige-
tek környékét 
barangolja be  
a vízen.

RAFAEL NADAL:  
A HAJÓM AZ ÉN 
OTTHONOM
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MOTORFEJLESZTÉS 
KICSI, DE ERŐS

Amikor valamilyen erős külmotorral 
szeretnénk felturbózni hajónkat, fontos 
szempont, hogy a hátul összpontosuló 
extra tömeg ellenére is stabil maradjon. 
A Mercury cég V6-os és V8-as erőforrások 
formájában szállítja a megoldást. A V6-
os 175-200-225 lóerős verzióban, a V8-
as pedig 250 és 300 lóerős változatban 
elérhető. Ezeknél a kifejezetten csen-
des hajómotoroknál a maguk kategó-
riájában jelenleg nincsen kisebb súlyú 
szereplő a piacon, teljesítményükben 
viszont könnyedén felveszik a versenyt 
a konkurensekkel. 

MÁS FARVIZÉN SZÖRFÖLHETSZ

ELSÜLLYESZT-
HETETLEN

Nincs könnyű dolga annak, aki Euró-
pának ezen a felén próbálna hullámlo-
vagolni, de az emberi leleményesség 
határtalan, miért pont ez a probléma ne 
találna orvoslásra? A wakesurfösök moto-
ros hajók keltette hullámokon siklanak, 
s ehhez csak a szokásosnál kisebb desz-
kára és egy megfelelő adottságú hajóra 
van szükség. A Cobalt R5 Sur-je – a vízi 
deszkások nagy kedvence – dinamikus 
vezetési élményt nyújt, méretei ellenére 
nagyon kényelmes modell. A True Wave 

Surf System a hajó sebességét érzékelve, 
hidraulika segítségével olyan szögben en-
gedi a vízbe a szörflapátokat, hogy 
az általuk keltett hullámok biztonságo-
san meglovagolhatóak legyenek. Tulaj-
donképpen a szörf és a vízisízés élményét 
kombinálja. Természetesen nem képes 
imitálni az ausztrál partoknál megtapasz-
talható hullámfolyosókat, ám tökéletes  
a gyakorlásra. A kompakt kishajó ráadá-
sul egy nagyobb társaságot is befogad,  
hiszen tizennégy ülőhelyes. 

A Whally 450 Classic, a lapos 
fenekű motoros csónakoknak 
ez az ikonikus képviselője 
önmagában is robusztus 
megjelenésű, dupla oldalfala 
pedig különösen ellenállóvá 
teszi. Előállítása során 
a legjobb minőségű poli- 
etilént használta fel a gyártó, 
ami ráadásul teljes mérték-
ben színtartó. A 4,4 méter 
hosszú és csaknem 2 méter 
széles csónak mindössze 
340 kg-ot nyom – így a ver-
senytársakhoz képest könnyeb-
ben szállítható –, és a karban-
tartási igénye is minimális. 
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A Quatix 5 okosóra kompatibilis az összes hajó-
záshoz használt Garmin eszközzel, navigációval 
és a robotpilótával is. A fejlesztők elmondása 
szerint ezt a modellt a vízi életmódra találták 
ki. A sebesség mellett a mélységet, a hőmér-
sékletet és a szélerősséget is lekérdezhetjük 
az új kütyü segítségével, a sportóráktól várható 
alapfunkciók (futás, túrázás, kerékpározás) 
mellett az úszás és az evezés közben rögzített 
adatainkat is rögzíti és elemzi. 

PRIVÁT TENGERALATTJÁRÓ
VÍZRE TERMETT

Túlzás nélkül állítja magáról 
a Migaloo, hogy a jachtkultúra 
jövőjének alapjait teszi le. A vásár-
lóira a felső tízezer körében célzó 
cég alámerülésre képes luxus-
jachtot tervezett öt különböző 
méretben. A legkisebb modell 72 
méteres és berendezhető akár 
24-36 fős étteremnek vagy konfe-
renciateremnek is. A 135 méteres 

verzióban már 2 mini-tengeralatt-
járónak is jutott garázs, de elfér 
benne egy moziszoba, játékszo-
ba, bár és könyvtár is. 
A leghosszabb rendelhető 
Migaloo, az M7-es 283 méteres! 
A tengeralattjárókból merülés 
után páratlan kilátás tárul az 
utasok elé – nevezhetjük ezt új 
szintre emelt privát szférának is…

A VALÓSÁG HŰ MÁSA
A vízfelszín alatti fotózáshoz nem elég 
egy vízhatlan telefon, speciális fényké-
pezőgépre lesz szükség, különben 
a fotók többnyire kékes-zöldes árnya-
latot kapnak. A Paralenz búvárkodás-
hoz kifejlesztett 8 megapixeles gépe 
automatikusan veti be a fi ltereket, 
tökéletesen valósághű színvilágot 
teremtve a képeken. Videózásban 

is szinte verhetetlen, 30 képkockát 
rögzít másodpercenként, ráadásul 
1080p-ben, 4K-ban és 720p-ben is 
használhatjuk. A kamera mindössze 
160 gramm, így könnyedén felcsatol-
hatjuk a búvárszemüvegre. 200 méte-
res mélységig teljes mértékben vízál-
ló, az ára pedig 599 dollár.
www.nautibuoymarine.com

Kikötés után jó hasznát veszed egy brin-
gának, de persze a hajón nem kéne nagy 
helyet foglalnia, főleg ha mindjárt kettőt 
vagy hármat is szállítasz belőle. A Mali 
Enfold 20” könnyedén összehajtható, 
akár egy nagyobb táskában is elfér. Bár 
a kerekei igen kicsik, a jól megtervezett 
áttétnek köszönhetően mégsem nehéz 
tekerni a könnyű aluvázas bringán. Már-
pedig bárhol is szállsz partra, mégis csak 
kényelmesebb eltekerni a legközelebbi 
közértbe  vagy városnézésre indulni két 
keréken, mint gyalog. www.mali.hu 

HAJTOGASD KI ÉS 
HAJTSD MEG!  
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FORRADALMI

PRAKTIKUS

VILLÁMGYORS

Ha az autó megfelelője a vízen a motorcsó-
nak és a motorkerékpáré a jet-ski, milyen úszó 
járművet állíthatunk párhuzamba a kerékpár-
ral? Ezen töprengve kezdte el kidolgozni Guy 
Howard-Willis a szárnyas-vízibringa tervét. 
Az új-zélandi feltaláló és kis csapata összesen 
hét prototípust fejlesztett ki, mire eljutottak 
a Manta5 kétéltű kerékpár előrendelhető vég-
leges verziójához. Az újragondolt vízibiciklit 
három különböző módban használhatjuk: ha 
sportolni szeretnénk, akár ki is kapcsolhatjuk 
a 460 wattos motort, ha viszont inkább né-
zelődnénk, akkor jótékonyan rásegít nekünk  
a pedálokra, és akár 20 km/h-s tempót is elér-
hetünk. Ha beleesünk a vízbe, csak annyi  
a dolgunk, hogy egyenesbe állítjuk a gépet, 
visszaülünk rá a vízfelszín alatt, és addig te-
kerünk, míg ismét kiemelkedünk a habokból. 
Howard-Willisék jelenleg is a továbbfejlesztett 
változatokon agyalnak, jöhet a versenyszéria és 
a hullámlovas verzió is, az ötletgazda pedig már 
az olimpiai programban vizionálja a járművet.

VÍZI JÁTÉKSZEREK

Íme egy másik megoldás a nem éppen 
szörfbarát vizekre: ahol egyetlen árva hullám 
sem borzolódik, a maga 20 lóerős motorjával 
ott is képes 55 km/h-s száguldásra a Lampuga 
Boost GT elektromos jet-szörf. A sebességen 
a kezünkben fogott markolattal egy kábelen 
keresztül állíthatunk, a manőverezés eszköze 
ugyanúgy a testsúlyáthelyezés, mint a hagyo-
mányos szörföknél. A Boost GT 80 perc alatt 
tölthető fel és az energiája 30 perces működés-
re elég. Az ára azonban csaknem 21 ezer euró 
– nos, erre mondják, hogy nem olcsó játék!

Motorjában csak 1 lóerő üget, mégis akár 40 
kilométeres kajaktúrákat is játszva végig-
evezhetünk a Torqeedo Ultralight 403-mal. 
Egy hosszabb túra során széllel szemben kife-
jezetten jól jön az elektromos erőforrás, és ak-
kor sem kell lemondanunk a rásegítésről, ha 
menet közben merül le a Torqeedo, ilyenkor 
ugyanis bevethetjük a kihajtható napelemet. 
A 403C verzió akár 120 kilométeres távot is 
bír, és nevéhez híven az elektromos vízi jármű 
mindössze 9 kilogrammot nyom. 

A WIKING YACHT CLUB A CROWNLINE HAJÓK 
KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓJA

AZ EGYEDISÉG 
A RÉSZLETEKBEN 
REJLIK

www.wiking.hu l www.fb.com/WikingYachtClub
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Mióta hajózol?
Öt éve, de még mindig nem 
tartom magam rutinos hajósnak. 
Szezon elején mindig kell egy 
kis idő, amíg újra belejövök pél-
dául a kikötésbe, ezért még nem 
nevezhetem magam egy rutinos 
dunai medvének.

A Wiking Akadémián szerez-
ted meg a jogosítványodat?
Nem, de miután megszerez-
tem az első hajóm, vettem még 
néhány leckét Varga Viktortól 
(a Wiking Akadémia oktatója 

– a szerk.), mert azt éreztem, hogy az addig 
megszerzett tudásom csak arra volt jó, hogy 
átcsússzak a vizsgán, többre nem. Az is szim-
patikus nekem, hogy Viktoréktól mindig lehet 
tanácsokat kérni olyanokban, mint például 
hogy különböző vízszinteknél merre érdemes 
hajózni, vagy hogy mivel érdemes vigyázni.

Mennyit hajózol a szezonban?
Hetente háromszor biztosan előveszem  
a hajót. Engem megnyugtat a hajózás és  
a víz közelsége. Érdekes, hogy a feszült em-
berek is szinte azonnal lenyugszanak, amikor 
beszállnak egy hajóba – főleg, ha előkerül  
a fröccs is (nevet). Nekem a hajózás alapve-

MÁR ÖT ÉVE HAJÓZIK, MÉGSEM TARTJA MAGÁT ÖREG DUNAI  
MEDVÉNEK FÁBRI MIKLÓS. AZ ÜZLETEMBER SZINTE A DUNÁN  
TÖLTI A NYARAT, OLYKOR PEDIG A VÁROSBA IS HAJÓVAL MEGY BE.

MUNKA UTÁN 
NYARALÁS
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tően szabadidős tevékenység, 
de megesik, hogy Budapesttől 
északra eső lakhelyemről hajó-
val megyek be a városba.

Azért ez elég sok hajózás  
egy évben. Miért mondod 
mégis, hogy nem vagy még 
rutinos hajós?
Például azért, mert egy igazi, 
komoly, váratlan viharba idén 
kerültem először. Végül hiba 
nélkül megoldottam, de szerin-
tem pontosan ezek azok a hely-
zetek, amiket át kell élni ahhoz, 
hogy meglegyen a rutin.

Hogyan jutottál hozzá  
az első hajódhoz?
Megismerkedtem Varga Mik- 
lóssal (a Wiking Yacht Club 
ügyvezetője – a szerk.), aki nem 
a legdrágább hajót ajánlotta 
azonnal, hanem egy olyat, ami 
egy kezdőnek tökéletes volt 
arra, hogy megszeresse 
a hajózást és az sem akkora baj, 
ha a kikötésnél kicsit odaveri 
a stéghez. Ezzel a hajóval 
nagyon boldog voltam másfél 
évig, majd jeleztem Miklós-
nak, hogy szeretnék egy kicsit 
komolyabbat, amit szintén na-
gyon gyorsan sikerült felhajtani. 
Mindkét esetben kifogástalan 
műszaki állapotban voltak 
a hajók és ők tartották karban, 
ennek köszönhetően nekem  
öt év alatt egyszer sem volt  
komolyabb üzemzavarom.  
A mindennapokban az is  
remek szolgáltatás, hogy ha 
nincs időm leponyvázni a hajót, 
akkor szólhatok valamelyik 
matróznak, hogy legyen szíves 
csinálja meg, és biztos lehetek 
abban, hogy a hajót pont úgy 
kezelik, mintha én csináltam 
volna meg.

Mennyire veszel részt  
a klubéletben?
Miklósék nagy energiákat fek-
tetnek abba, hogy minél pezs-
gőbb legyen a hajós klubélet, 
ami nagyon fontos és jó dolog. 
Ezeken a rendezvényeken én is 
rendszeresen részt veszek, igaz, 
sokról le is maradok. Ezeket 
utólag mindig bánom, főleg 
amikor visszahallom a többiek-
től, mennyire jó volt.

Miért pont a Wiking Yacht Clubot választottad?
Nekem nagy kényelmet és biztonságot ad, hogy 
a Wiking Yacht Clubban tarthatom a hajómat. 
Nagyon jó helyen van a városon belül, és külö-
nösen lenyűgöz az a munkamorál, amit itt látok. 
Gondolom ennek a hozzáállásnak is köszönhető, 
hogy sosem tudtam még olyat kérni, amit így 
vagy úgy, de ne teljesítettek volna. A Wiking Yacht Club 
tényleg egy abszolút ügyfélközpontú cég, irigylés-
re méltó rutinnal.

Melyik a kedvenc hajós célpontod?
Szeretek Szentendrére hajózni. Amikor az ember 
egy hétvégi hajós kirándulásra megy, abban mindig 
van egyfajta nomád érzés. Van egy hangulata annak, 
amikor elkészíted a reggelidet a hajód kis konyhájá-
ban, de persze az is ugyanilyen jó tud lenni, amikor 
felöltözöl, besétálsz a városba és keresel egy kelle-
mes kis kávézót.

Csak a Dunán hajózol, vagy más vizeken is  
megfordulsz?
Én azért ragadtam le a dunai hajózásnál, mert 
sokszor előfordul nyáron, hogy bár a cégnél ubor-
kaszezon van, azért időről időre akad egy-egy olyan 
feladatom, ami miatt nem mehetek el messzire, egy 
hosszabb szabadságra. A dunai hajózás biztosítja 
azt, hogy a munka végeztével bármikor elkezdődhet 
egy nyaralás, majd másnap lehet egy kicsit dolgozni, 
aztán újra nyaralni, és így tovább. Ez így akkora rugal-
masságot ad, amit talán semmi más nem, ráadásul 
nem kell két órát állni a dugóban az M7-esen ahhoz, 
hogy vízközelbe kerüljön az ember.FO
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Mióta hajózol?
Több mint tíz éve. Egy barátom 
beszélt rá, hogy vegyünk közö-
sen egy kis hajót, amivel először 
főleg a Dunakanyarba jártunk fel 
a családommal. 

Hol szerezted meg 
a jogosítványodat?
Itt, a Wiking Yacht Clubban kap-
tam meg a képesítést, de a már 
említett barátommal ez előtt 
is hajóztam. Nem is merült fel, 
hogy máshol szerezzem meg 
a jogosítványt, hiszen azt láttam, 
hogy a Wiking Yacht Clubban 
maximálisan profi  szakemberek 
oktatják a hajózást. A hajóve-
zetői engedély megszerzése 
szerintem valamivel nehezebb, 
mint az autós jogosítványé, de 
eddig még bármelyik ismerő-
söm belekezdett, az megcsinál-

ta. Az oktatáson kapunk sok-sok 
hasznos információt ahhoz, 
hogy később sikeres legyen 
a vizsga. Az elméleti teszt mel-
lett gyakorlati vizsga is van, ahol 
többek között be kell tudni állni 
egy kikötőhelyre, ki kell menteni 
egy embert a vízből, stb.

A sikeres vizsga után is 
maradt a közös hajó?
Nem, mert a jogosítványszerzés 
közben gyorsan megjött 
a kedvem egy nagyobb hajóhoz. 
Egy Crownline 270-est néztem 
ki magamnak, amit a Wiking 
éppen árult is, így már a tan-
folyam alatt megrendeltük, és 
mire meglett a jogosítványom, 
addigra a hajó is megérke-
zett. Nem sokkal később el is 
mentünk vele a Duna-deltába 
egy nagy túrára – 25 hajóval 

SZINTE AZONNAL BESZIPPANTOTTA A VÍZ ÉS A HAJÓZÁS SZÁNTÓ 
ZOLTÁNT. MÁR TÖBB MINT TÍZ ÉVE A WIKING YACHT CLUB ÜGYFELE. 
ELSŐ TÚRÁJA A DUNA-DELTÁBA, LEGUTÓBBI AMSZTERDAMBA VEZE-
TETT ÉS MÁR A KÖVETKEZŐ ÚTI CÉLRA IS VANNAK ÖTLETEI.

indultunk el és egészen a Fe-
kete-tengerig hajóztunk. Ennek 
hatására szerettem bele a hajós 
túrákba: az első nagyobb saját 
túra az ausztriai Schlögenig tar-
tott, ahová két hajóval mentünk 
és út közben tíz zsilipen kellett 
átkelni. Utólag ez persze már 
nem tűnik olyan nagy teljesít-
ménynek, hiszen például az idei 
Budapest–Amszterdam túrán 69 
zsilipen mentünk keresztül. 90 
üzemóra alatt összesen 
1800 kilométert tettünk meg 
vízen, majd onnan közúton 
hozták vissza a hajókat.

Egy ilyen hosszú túra is le tud 
zajlani gond nélkül?
Indulás előtt mindenki aggódik 
kicsit, hogy ne történjen semmi 
baj. A túra előtt persze alaposan 
átnézettük mindkét hajót és 

FOKOZHATATLAN
ÉLMÉNYEK
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derültek is ki olyan hibák, amik 
nagyobb fennakadást okozhat-
tak volna út közben. 
Az Európa-szerte alacsony 
vízállás miatt a kikötőkbe is alig 
lehetett beállni, egyszer fel is 
szívta a hajó motorja az iszapot. 
Felhívtuk az egyik wikinges sze-
relőt, akiről most tudtam meg, 
hogy akkor éppen Kanadában 
volt, hogy elmondjuk neki 
a helyzetet és azt, hogy szerin-
tünk mit kéne csinálni, ő pedig 
megerősített minket abban, 
hogy jól gondoljuk, amit gon-
dolunk. Az önkiszolgáló zsilipek 
is okoztak némi meglepetést, 
hiszen ezekben a hajósnak kell 
megoldania mindent. Persze 
van használati utasítás, de aki 
először csinál ilyet, annak elég 
meglepő tud lenni.

Tervezel még hasonló hosszú-
ságú túrát?
Igen, mert nagyon szeretem 
ezeket a kiruccanásokat. 
A Wiking Yacht Club túráin is 

mindig szívesen veszünk részt, 
sőt, a szervezésben is örömmel 
segítünk. Szeretem a túrázás-
ban, hogy minden nap máshol 
kötünk ki, más dolgokat látunk, 
ugyanakkor a hajón alvás mégis 
ad egyfajta állandóságot és biz-
tonságérzetet. Következő nagy 
túraként felmerült az Adria mint 
lehetőség. Ez egy bő három he-
tes túra lenne, a nehézség csak 
az, hogy ennyi időt pedig már 
eléggé nem könnyű kiszakítani 
a munkából.

Melyik az a kikötő, amit 
a leginkább otthonodnak 
tekintesz?
A Marina-parthoz kötődöm 
a leginkább, ahol mindig 
nagyon jó a hangulat, remekül 
végzik a dolgukat a kikötőmes-
terek, tágas, és az egésznek 
van egy kikötőhangulata, ami 
jó alapot teremt a klubélethez. 
Szolgáltatásait tekintve is abszo-
lút európai szintű a Marina-parti 
kikötő – Németországban és 

Hollandiában is sok, lényegesen 
rosszabb állapotú és szerényebb 
szolgáltatású kikötőt találni, 
a Marinánál magasabb színvo-
nalú kikötőt pedig konkrétan 
nem is láttunk.

Hogyan használod a hajód, 
amikor éppen nem több száz 
kilométeres túrákra mész?
Megpróbálok minél többet 
hajózni. Hétköznapon akár 
esténként is kimegyek a vízre, 
már csak azért is, mert nagyon 
szeretem az éjszakai Budapest 
látványát és hangulatát. Amikor 
az ember csak csorog a vízen és 
hallgatja, ahogyan a hullámok 
nekiverődnek a hajónak, az egy 
semmivel össze nem hasonlít-
ható élményt nyújt. Ebben sokat 
segít, hogy a mostani hajómon 
van egy olyan automatika, ami 
GPS pozíció alapján egy helyben 
tartja a hajót, így ha egyedül 
hajózom, akkor is élvezhetem 
ezeket a fokozhatatlan 
élményeket.
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QUICKSILVER 
ACTIV 755 
WEEKEND

BEMUTATÓ:

KORA TAVASZTÓL  
KÉSŐ ŐSZIG

Ha arra vágyik, hogy családjával együtt  
felfedezzék a rejtélyesen kavargó folyók és  
méltóságteljesen elterülő tavak világát, akkor  
megtalálta (az egyik) tökéletes választást.  
A Quicksilver Activ 755 Weekend egy  
pompás túrahajó, remek ár-érték aránnyal.
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A Quicksilvert régóta kedvelik azok  
a vevők, akik minőség terén nem kíván-
nak kompromisszumot kötni, azonban 

nagyon megnézik, mire is költik el pénzüket. 
A márka vásárlóközönsége idén az Activ 755 
Weekendre kaphatta fel leginkább a fejét.  
A „weekend” név ne tévesszen meg senkit, ez 
nemcsak hétvégén, hanem egész évben jól 
használható hajó lett, annyira, hogy a 65 ezer 
eurós Quicksilver gyanúsan közel van a töké-
letes (és megfizethető) túrahajóhoz.
A gyártó szerint a sportos, tágas és egyedi  
Activ 755 Weekenddel minden utazás egy 
valódi kaland. A 7,4 méter hosszú hajón ösz-
szesen kilenc személynek van hely, a tervezők 
pedig külön odafigyeltek arra, hogy minél na-
gyobb teret tudjanak kialakítani az étkezőasz-
tal körül, hiszen hagyományosan ez minden 
hajó központi élettere. Praktikus részletekben 
ez a Quicksilver sem szűkölködik: a leghátsó 
padnak például kényelmes háttámlája is van, 
amit igény szerint vízszintesbe dönthetünk, 
a hajó hátulját pedig egyszerűen lehajthat-
juk, ami nagyban megkönnyít egy út közbe-
ni vízbe csobbanást, a szintén itt található 
integrált létra pedig az abból való kimászást. 
Kisebb-nagyobb tárolóhelyből rengeteg 
akad, a sok kinyitható ablaknak hála köny-
nyű átszellőztetni a kabint, és az elhúzható 
ajtó is praktikus, ha a társaság egy része egy 
kis magányra vágyna. Habár ez a Quicksilver 
magas tetejével és kialakításával egyértelmű-
en inkább túra-, mintsem sporthajó, az Activ 

755 Weekendet vezetni is élvezetes. Ebben 
sokat segít a vezetőülésből nyíló körkilátás 
és a modern Mercury motorok – ez utóbbi-
ak külmotorok és beépítettek is lehetnek. 
A legkisebb teljesítmény 175, a legnagyobb 
300 lóerő, a kiemelkedően sokat hajózók 
pedig megfontolhatják a kétliteres,  
170 lóerős dízel opcióját is. Az első tesztek 
szerint a 250 lóerős változatnak 4,5 másod-
percre volt szüksége ahhoz, hogy siklásba 
jöjjön, a viszonylag szerény 35 csomós vég-
sebesség mellett pedig  
20 csomó volt a kényel-
mes utazósebesség – 
ekkor 40 litert fogyasztott 
a hajó óránként. Aki  
a nappalok mellett  
az éjszakát is a négy 
fekvőhelyes hajón tölte-
né, annak hasznos extra 
lehet a (csak a kikötőben, 
hálózati áramról mű-
ködő) légkondicionáló 
és fűtés. A többnapos 
túrákhoz szintén jól jön 
majd a tűzhely, a moso-
gató és a vécé. Mindezek 
alapján a Quicksilver 
755 Weekend egy egész 
évben jól használható 
családi túrahajó lett, ami-
vel gyarapíthatjuk hajós 
élményeinket. 

A QUICKSILVER MÁRKA MINDEN ESETBEN GARANCIA A MINŐSÉGRE ÉS A PRAKTIKUMRA.

SPECIFIKÁCIÓ

MOTOR

Hosszúság 7,4 méter
Magasság 2,94 méter
Önsúly (motor nélkül) 2138 kg
Terhelhetőség 1235 kg
Üzemanyagtank 300 liter
Víztartály 80 liter
Férőhely 9 fő

ÁLTALÁNOS  
INFORMÁCIÓK

Gyártó Mercury külmotor
Teljesítmény 175-300 LE

HAJÓZÁS
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ELEKTROMOS MOTOROK ÉS AKKUMULÁTOROK A KATAMARÁN 
GYOMRÁBAN, NAPELEMEK A TETEJÉN, MIKÖZBEN NÉMÁN 
SUHANUNK A VÍZ FELETT. A SOLLINERREL MEGÉRKEZETT A HAJÓZÁS 
JÖVŐJE ÉS ELÉRHETŐBB, MINT GONDOLNÁ!

Végtelen
suhanás

SOLLINER KATAMARÁN

21
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EGY HAJÓ, AMI  
NEM FOGYASZT

Egy motorcsónaknak számta-
lan előnye van, de a benzinmo-
torok zaja és gyakran magas 
fogyasztása pont nem tartozik 
ezek közé. A Solliner mindkét 
problémára kínál megoldást: 
villanymotorjának köszönhető-
en némán suhan a vízen, 
a tetején lévő napelemeknek 
hála pedig még feltölteni is 
csak nagyon ritkán kell. Napos 
idő és visszafogott tempó ese-
tén a Solliner akár 5000 kilo-
métert is képes megtenni anél-
kül, hogy konnektorba kéne 
dugni. 12 km/h-s végsebessége 
ráadásul nemcsak tavakra, de 
folyón való hajózásra is alkal-
massá teszi a Sollinert.

JOGOSÍTVÁNY 
NÉLKÜL IS

A Solliner nemcsak kvázi 
végtelen hatótávolságával 
kínálja a szabadság megfizet-
hetetlen élményét, de azzal 
is, hogy vezetése nincs enge-
délyhez kötve. Az elektromos 
katamaránnak így Magyaror-
szágon is bárki a vezetőülésé-
be pattanhat – ettől függetle-
nül mi azért javasoljuk, hogy 
előtte végezze el a Wiking 
Akadémia tanfolyamát, ahol 
tisztába kerülhet valamennyi 
szabállyal, utána pedig  
a robbanómotoros hajókat is 
kipróbálhatja.

HATÉKONYSÁG 
A CSÚCSON

A Solliner katamarán felépí-
tése miatt is hatékony.  
A kéttörzsű hajó 6,2 méteres 
hosszával bőséges helyet 
nyújt egyszerre akár tíz 
embernek is, azaz nagyobb 
baráti társaságát is elviheti 
kedvenc titkos vízparti he-
lyére. Még hajós barátainak 
is leesik majd az álla a néma 
csendben suhanó Sollinertől, 
amin így hajózás közben is 
lehet meghitt beszélgeté-
seket folytatni és elmerülni 
a háborítatlan természet 
szépségeiben.
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AKÁR ÉJSZAKA IS

Az elektromos hajók többségével szemben 
a Sollinert csak nagyon ritkán kell tölteni, rá-
adásul semmilyen különleges igénye nincs, elég 
rádugni egy sztenderd 230 V-os hálózatra. Erre 
leginkább akkor lehet szükség, ha nem süt 
a nap, a mérnökök azonban a borús napokra és 
az éjszakákra is gondoltak. A Solliner egy feltöl-
téssel nagyjából 16 órán át képes menni akku-
mulátorról, ami megközelítőleg 100 kilométeres 

hatótávot jelent. A hajó tömege 
– felszereltségtől függően – 800-
1000 kiló között mozog, vagyis 
szárazföldi szállítása sem okoz 
nehézséget.

ÖT HÓNAP ÉS  
12 200 UTAS UTÁN

Egy vállalkozó kedvű svéd vett 
egy Sollinert és elkezdte vízi-
taxiként használni Stockholm-
ban. A mindössze öt hónapos 
szezon végén ő maga is  
megdöbbent a kimutatásokon:  
a hajó 46 ezer eurós ára majd-
nem teljes egészében visszajött 
egyetlen szezon alatt! 
Az elektromos vízitaxi április-
tól augusztusig 50 ezer eurós 
forgalmat generált, miközben 
üzemeltetési költsége – amit 
ugyebár nem terhelt az üzem-
anyag díja – összesen 14 200 
euró lett. A svéd példából kiin-
dulva a Sollinerre vízitaxiként is 
komoly karrier várhat Magyaror-
szágon – akár a Dunán, akár 
a Tiszán, akár a Balatonon.

www.beneteauyacht.hu   |   info@beneteauyacht.huBeneteauHungary   |   06303001240
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A szentendrei kikötőben 
az elmúlt négy-öt év-
ben igencsak felpezs-

dült az élet, köszönhetően 
annak, hogy újra engedélyez-
ték a helyi Duna-ágban  
a vízisízést. 

A kikötőben összesen 70 hajó 
horgonyozhat, két, egyenként 
170 méter hosszú stég men-
tén, melyeket a 2018-as sze-
zonra lecölöpöztek, így sokkal 
stabilabb érzés végigsétálni 
rajtuk. 2017-ben újult meg 
a vizesblokk, aminél jobbat 
jelenleg nem találni a Dunán 
innen Amszterdamig. Ennek 
köszönhetően a kikötő egy-
ben vízi kempingként is mű-
ködik, hiszen csodás fekvése 
és a szépen rendbe tett kör-
nyezet is népszerű célponttá 

1984-ben Szent-
endrén nyílt meg  

a Wiking Yacht 
Club első kikötője. 
Innen indult útjára 

a történet, amely 
mára az ország leg-
nagyobb jachtklub-

járól szól, országo-
san hat kikötővel, 

motoroshajó-keres-
kedelemmel, táro-
lással, szervizszol-

gáltatással, belföldi 
és külföldi hajószál-
lítással, élményha-
józással és hajóve-

zetői oktatással.

Kikötő a festők  
városában

teszi a szentendrei Wiking 
Yacht Clubot. Nem utolsó sor-
ban a két kiváló kikötőmester 
személye is garancia rá, hogy 
egyre gyarapszik a visszatérő 
hajósok száma.

A parton egyébként a sze-
zonban további fejlesztések 
is történtek, például sűrű 
gyepszőnyeggel lett beültet-
ve a terület, amely bármilyen 
családi, baráti vagy céges 
összejövetel befogadására 
alkalmas 5-től 200 főig. 
A kisebbek számára játszótér 
is épült, de tervben van egy 
medence kivitelezése is 
a parton. A környék csendes, 
csak a kacsák szemtelenked-
nek néha, ha esélyt látnak  
az ember kezéből ételt lopni. 
Aki itt kiköt, olyan nyugodt 

kikapcsolódásra számíthat, 
hogy nehezére esik majd 
továbbindulni. 

Nemrég megkezdődött a par- 
ti terület feltöltése (egészen  
a városig), ahol szintén parko-
sítani készül a Yacht Club. 
A jövőben saját benzinkutat is 
terveznek ide, hogy a tanko- 
lásért ne kelljen Dunabog-
dányból visszahajózni  
a Hajógyári-szigetig. A közössé-
gi funkciót erősítendő a tulajdo-
nosok gondolkodnak rajta, 
hogy idővel szálláslehetőséget 
is biztosítsanak a hajósoknak.

A vendéglátásról kellemes 
kis büfé gondoskodik, ahol 
mindig finom a sült kolbász, 
gyakran készül bográcsos 
étel, de akár előre is meg-

rendelhető a menü. A kikötő 
nyújtotta szolgáltatásokat 
a kerékpárosok is kedvelik, 
érdemes is ide kitekerniük, 
hiszen csak 10 kilométerre 
van a várostól.

Pár percnyi távolságban 
elérhető görög és szerb ven-
déglő, pizzéria, steak-house, 
exkluzív borszaküzlet, újsá-
gos, dohánybolt, szabadtéri 
színház, kortárs képzőmű-
vészeti galéria, a Kovács 
Margit Múzeum, csodálatos 
görögkeleti templom. A parti 
szakaszon szabadon stran-
dolhatnak a pihenni vágyók. 
A kikötőben nem ritka az éj-
szakába nyúló bográcsparti, s 
a lobogó tűz hangulatát csak 
tovább fokozzák a kivilágított 
Szentendre fényei.
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  Nyíltvízi mólós, 70 db motoros hajó 
fogadására alkalmas kikötő

 Utánfutó-tárolás
 Tankolópont kannás tankoláshoz
 Sólyapálya
 Zuhanyzó, WC
 Szárazföldi tárolás
 Ivóvíz- és áramcsatlakozási pont
 Információ, ügyintézés

SZOLGÁLTATÁSOK

Kikötőmesterek:
Horváth Tibor
+36 20 466 7901
Gönczi Károly
+36 20 466 7901
szentendre@wiking.hu

Cím: Szentendre, Dunakorzó 5.
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A WIKING YACHT 
CLUB SZENTENDREI 
KIKÖTŐJÉBEN TÖLTÖTT 
IDŐ MINDEN ALKALOMMAL 
KIKAPCSOL, FELTÖLT ÉS 
ELLAZÍT. ITT VALÓBAN 
OTTHON ÉRZEM MAGAM, 
MINTHA A SAJÁT VÍZPARTI 
KERTEMBEN LENNÉK.

Megkérdeztük a klubtagokat, 
majd összegeztük, milyen is itt.
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Amikor Varga Miklós, a Wiking Yacht Club ügyvezetője részt vett a Tehetség Tréningen, 
már a képzési nap első szünetében biztos volt abban, hogy a kollégáinak a Tehetség-
tesztre van szükségük. Kreisz Eszter módszerét „lefordították” a wikinges alkalmazottak-
ra – így a cégvezető személyre szóló használati utasítást kapott mindegyikőjükhöz.

Szuperképesség 
kerestetik

MIÉRT RENDKÍVÜLI A TEHETSÉGTESZT?
Miklós: Régóta láttam már, hogy egyes embe-
reink nincsenek a pontos helyükön a cégün-
kön belül. Ügyesek, jól végzik a dolgukat, ám 
a hatékonyság és az ezzel együtt járó siker és 
öröm valahogy elmarad. Sokféle módszerrel 
próbálkoztam, hogy megtudjam, kinek hogyan 
tudnám a készségeinek legjobban megfelelő 
munkát kiosztani, hogyan lehetne a kollégák 
közti együttműködést javítani. A teszt után vég-
re pontos „lenyomatot” kaptam az emberekről 
– és többé már nem kellett találgatnom.
Eszter: A teszt egy 3 dimenziós scan – ami 
az adott emberről szól. A klasszik HR csak 
a képességeket értékeli. Mi a tehetségek be-
azonosításával a képességek ösztönös mag-
ját keressük. Arra látunk rá, mi az, amiben 
az emberek igazán hatékonyak, amit 
nagyon is szívesen csinálnak – méghozzá 
noszogatás nélkül. 

MIT HOZOTT A KÖZÖS TEHETSÉG-
ALAPÚ MUNKA?
Miklós: Az első eredmény azonnal a teszt után 
realizálódott. A munkatársak megértették, hogy 
nincs velük semmi baj, csak épp nem működ-
nek egyformán. Ettől azonnal jobban érezték 
magukat és könnyebben vették az akadályokat. 
Én pedig rögtön elkezdtem átgondolni, hogyan 
tudnám a tehetségükre szabni feladataikat. 
Első lépésként szükségesnek látszott a cég 
struktúraváltása. Tény, hogy ez nem egy 
máról-holnapra csoda, dolgozni kell magunkon 
– de az eredmények bámulatosak. 
Eszter: Vannak 24 órán belüli eredmények is: 
ahogy kiderül, hogy egy kolléga nincs 

29 FÉLE TEHETSÉG KAMATOZTATÁSA A CÉGBEN
ÚJ MENEDZSMENTMÓDSZER

Az embereket 29 féle belső tűz hajtja. Fedezze fel a munkatársai zsigeri tehetségét, hogy végre 
kihasználhassa a kollégáiban lévő rejtett potenciált! Nincs többé:

 motiválatlan munkaerő  slattyogó hatékonyság  vakszerencsére bízott toborzás  örökös fluktuáció

NE VESZÍTSE EL AZ EMBEREIT, CSAK MERT NEM TUDJA, MI A JÓ NEKIK!
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A DESIGN FUTÓPAD

Gyere el Óbudára és próbáld ki! 1037 Budapest, Vörösvári út 107. I 06 20 779 4070 I www.mediwel.hu

Meglátod, néhány hét és nem csak
a futópadod lesz formás.

A DESIGN FUTÓPAD

Meglátod, néhány hét és nem csak
a futópadod lesz formás.

Gyere el Óbudára és próbáld ki! 1037 Budapest, Vörösvári út 107. I 06 20 779 4070 I www.mediwel.huGyere el Óbudára és próbáld ki! 1037 Budapest, Vörösvári út 107. I 06 20 779 4070 I www.mediwel.hu

A N T E L O P E
O T O A DESIGN FUTÓPADA DESIGN FUTÓPAD

A N T E L O P EA N T E L O P E

a helyén, minimális szerepkör-módosítással 
vagy áthelyezéssel boldoggá tehetjük. Azonnal 
szárnyalni kezd, és „mellékhatásként”már más-
naptól extraprofi tot termel a cégnek. Remek 
példa erre, amikor kiderült, hogy a fejlődés egy 
részlegen azért akadozott, mert a legnélkülöz-
hetetlenebb tehetség szimplán hiánycikk volt. 
Kerítettünk másik munkakörből és drasztikusan 
beindultak a dolgok! 

KINEK AJÁNLANÁTOK A TESZTET? 
Miklós: Annak, aki komolyan veszi, hogy meg-
tartsa a kulcsembereit. Azoknak az „A”- kategóri-
ás cégeknek, akik megtehetik, hogy kihasználják 
a gazdaság dübörgését – és pontosan tisztában 
vannak azzal, hogy ezt csakis a legértékesebb 
erőforrásaikkal érhetik el: a megfelelő embereik-
kel a megfelelő poszton. 
Eszter: A módszerem olyan innovatív veze-
tőknek való, akik minden szoftvert, high-tech 
kütyüt és réspiacot ismernek, de az emberi 
erőforrással való gazdálkodás fejtörést okoz ne-
kik. A tehetségek beazonosítása egy univerzális 
nyelvet ad kezükbe, amin keresztül „érthető lesz 
mindenki” – és a tökéletes helyen, maximális 
hatékonysággal alkalmazható. WWW.KREISZTEHETSEGTESZT.HU/WIKING

TÖLTSE KI AZ ONLINE 
TEHETSÉGTESZTET 

INGYEN – ÉS TUDJA MEG, 
MILYEN ÖSZTÖNÖS 

TEHETSÉG LAKIK ÖNBEN!  
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A 14 méteres motorcsónak  
ötletével 2009-ben Gorden  
Wagener, a Daimler elnök- 
vezérigazgatója állt elő, amikor  
a Mercedes megnyitotta a leg-
nagyobb luxussal kialakított 
szalonját a Comoi-tó partján.  
Az első terveket 2012-ben  
mutatták be, ám akkoriban még 
nagy titkolózás övezte a műszaki 
paramétereket. A dizájnereket, 
Martin Francist és Tommaso 
Spadolinit az 1930-as években 
sikeres Mercedes-Benz Silver 
Arrow versenyautók inspirálták. 
Az ezüstösen csillogó „ragado-
zót”, az Arrow 460-Granturismót 
2016-ban csodálhatták meg  

a Monaco Yacht Show résztve-
vői, és az elragadtatott vásárlók 
végül 2017-ben hajózhatták be 
az első modelleket. Öt-hat évet 
szánni a fejlesztésre és gyártás-
ra ugyan jellemző az autók vi-
lágában, de a hajógyártók nem 
szoktak ennyit várni egy kon-
cepció megvalósításával. Már 
csak ezért is különleges a Mer-
cedes és a Silver Arrows Marine 
közös hajója, melynek kompo-
zitból készült elemeit a svájci 
Carbonman cégtől rendelték 
meg. A jachtot hatszelepes 
Yanmar motorral szerelték fel, 
és 70 km/h-s végsebességre ké-
pes. Az enteriőr egy autó belső 

terét idézi, sok a beépített tá-
roló, a formákat letisztultság 
jellemzi, a konyhát ügyesen 
elrejtették. Ahelyett, hogy 
megpróbáltak volna a hajó-
fenékben szalont kialakítani, 
inkább a hálófülkének hagytak 
kényelmesen nagy teret. Ha 
mindez nem lenne elég indok 
a hétszámjegyű árra, hozzáte-
hetjük, hogy Európában mind-
össze 10 darab szeli a vizeket 
(egyet rögtön megvásárolt Ron 
Gibbs, az Arrow Marine elnö-
ke), és a Mercedes kikötése volt 
az is, hogy országonként csak 
egyetlen példányt értékesít-
hetnek belőle.

SZUPERAUTÓ-SZUPERHAJÓ  
CROSSOVEREK

Egy sportautónál már csak egy sportautó által ihletett motoros jacht lehet 
lenyűgözőbb jármű, és a legnagyobb gyártók – a Bugattitól a Skodáig – rendre 
meg is tervezik a maguk verzióját. A koncepcióhajók közül aztán alig néhány 
jut el a vízre bocsájtásig, de azok aztán igazi kuriózumok.

SILVER ARROWS MARINE 460GT

MERCEDES
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BUGATTI PJ66  
NINIETTE

A Bugatti már 1930-ban belekóstolt 
a hajógyártásba. Akkor egy osztrák 
herceg számára terveztek egye-
di modellt, amely Ettore Bugatti 
legifjabb lányának, Lydiának a bece-
nevét kapta meg, így lett Niniette. 
Több mint nyolcvan évvel később  
a szuperjachtépítő Palmer Johnson 
cég és a Bugatti a 2014-es Qatari 
Nemzetközi Hajószalonon jelentette 
be, hogy közös hajófejlesztésbe fog-
nak. 2017-ben debütált az együtt-
működés első darabja, a 20 méter 
hosszú Niniette PJ66, melyet majd 
több modell is követni fog. A hajó 
ötvözi a Bugatti Chiron és a Palmer 
Johnson formabontó trimarán ha-
jótestének elemeit. Igazi sporthajó: 
végsebessége 81 km/h. Különleges-
sége, hogy fedélzetén még tűzrakó 
hely és jakuzzi is található. Termé-
szetesen ez a hajó is limitált pél-
dányszámban érhető el, összesen 
66 darab készült belőle. 

ASTON MARTIN AM37

Tavaly dobták piacra a brit  
luxusautó-gyártó cég és a 
southamptoni Quintessence  
Yachts közös gyermekét –  
az alapmodellt – szerény 1,64 
millió dollárért. 11 méteres 
hosszával elsősorban kirándulá-
sokra szánt sporthajó, bár két fő 
számára akad rajta fekhely, zu-
hanykabin és egy teakonyha is. 
Ellenben nyolc személy és akár 
800 liter üzemanyag szállítására 

alkalmas. Egyetlen gomb- 
nyomásra tető árnyékolja be  
a fedélzetet, a vezetőállás is mo-
torosan állítható. Választható 370 
lóerős Mercury dízelmotorok-
kal vagy 430 lóerős benzinmo-
torokkal is. Az utazósebessége 
65 km/h, de akár 83 km/h-val is 
képes hasítani a vízen. Egyetlen 
íves üvegpanelből készült pano-
ráma-szélvédője, és tíkfa borítása 
lenyűgözően elegáns. 

BUGATTI

ASTON MARTIN
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Kihagyhatatlan a felsorolásból, ha-
bár lényegesen régebbi, mint az 
eddig bemutatottak – a 80-as évek 
végén, 90-es évek elején gyártottak 
belőle összesen 40 példányt.  
A hajó Enzo Ferrari és az Aquarama 
speedboatokat gyártó Riva egykori 
elnökének, Gino Gervasoninak kö-
zös álmából született meg. Ennek  
a nem egész 10 méteres hajónak  
a formai elemei a Testarossát idézik, 
és magától értetődően Ferrari-pi-
rosra fényezték. 8 literes, 390 lóerős 
V8-as BPM Vulcano motorok hajt-
ják, melyekkel 100 km/h-s sebes-
ségre is képes. A befogadóképessé-
ge négyfős, kabinjában franciaágy 
található. Évjáratát tekintve persze 
közel nem olyan jól felszerelt, mint 
napjaink szuperjachtjai, mégis  
a gyűjtők büszkesége lehet. 
2016 áprilisában járta be a hír  
a világsajtót, hogy a Sotheby’s aukció-
ján 80 ezer dollárért cserélt gazdát 
az a példány, melyet anno a negy-
venből huszonnyolcaddikként adtak 
el. A hajót összesen csak 78 órán át 
használta eredeti tulaja, aki nyilván 
befektetésként vásárolta meg.

AMG CIGARETTE  
50’ MARAUDER GT S

A legendás Cigarette Racing és 
a Mercedes-AMG évről évre közös 
versenyhajóval jelentkezik a Miami 
Nemzetközi Hajókiállításon. A 2017-
es Cigarette Racing 50’ Marauder GT 
S mesterien ötvözi a miami hajóépítő 
cégre jellemző teljesítményt és 
a Mercedes-AMG stílusát. A hosszított 
fazon versenypályára való, és ennek 
a hajónak nem is célja a lassú andal-
gás. Tervezői mindent a sebességnek 
rendeltek alá, a pilótafülke minima-
lista kialakítású, egyszerű fekete-szür-
ke bőrülésekkel. A legmodernebb 
kompozit és szénszálas anyagoknak 
köszönhetően a korábbi modellekhez 
képest csaknem 600 kilóval köny-
nyebb lett a hajó, ezért az 1550 lóerős 
Mercury Racing motorral 220 km/h-s 
sebességre is képes. Persze ilyen mér-
tékű súlycsökkenés esetén felmerül 
a kérdés, vajon nem vált-e túl töré-
kennyé a szerkezet? A válasz: nem, 
köszönhetően a kellően rugalmas 
anyagötvözeteknek.

HAJÓZÁS
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Az ötvenes években gyár-
tott Porsche 356 Speedster 
emlékét idézi ez a fürge kis 
motoros hajó. Nincs hét méter, 
kormánykereke, a műszerei, 
szélvédője és a kárpitozása 
is az ikonikus autó nyomán 

ŠKODA VISIONSEA

Az eddigiekből is kiderült, hogy  
a luxusautó-gyártók előszeretettel 
tervezik meg a saját jachtjukat.  
Arra azonban nem nagyon van pél-
da, hogy egy Škoda-kaliberű cég is 
megálmodja a maga motoros sport-
hajóját.  Ahogy a csehek mondanák: 
sportovní motorová jachta. Hatsebes-
séges DSG automataváltós, 10 méter 
hosszú hibrid hajó, Simply Clever 
megoldásokkal – ez a Škoda jövőké-
pe, amelyet a VisionC koncepcióautó 
mellett mutattak be 2015-ben. Ha  
az elképzelést valóra is váltja a cég,  
a 180 lóerős (132 kW-os) benzinmotor 
és a 270 lóerős (198 kW-os) villany-
motor kettőse akár 1500 kilométert 
is képes lesz megtenni egyhuzam-
ban, s ebből a villanymotor nagyjából 
90 km-t teljesítene. A dizájnt éles  
vonalak teszik karakteressé, s fény- 
árnyék játékok izgalmassá. Emellett 
oldalnézetből a hajó abszolút cápa-
formájú. Ám ha mindez még nem 
lenne elég: limezöld szín teszi  
nehezen felejthetővé a látványt. 

lettek megtervezve. Sehol egy 
egyenes vonal, sarkos szeglet, 
luxus anyagok minden négy-
zetcentiméteren. 5 fő utazhat 
a retró-csoda fedélzetén, 155 
lóerős Weber motor hajtja, akár 
72 km/h-val.

HERMES SPEEDSTER
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RAFAEL NADALNAK RÉGI VÁGYA VÁLT VALÓRA, AMIKOR 2016 VÉGÉN MEGVÁSÁROL-
TA A JACHTOT, AMELLYEL SZABADIDEJÉBEN A BALEÁR-SZIGETEK VIZEIT BARAN-
GOLJA BE. A MALLORCAI SZÁRMAZÁSÚ TENISZEZŐ A MONTE CARLO YACHTS 76-OS 
MODELLJÉT VÁLASZTOTTA, AMELY A BEETHOVEN NEVET VISELI. NADAL NAGY ÁLMA, 
HOGY  VISSZAVONULÁSA UTÁN VÉGRE HOSSZABB UTAKRA IS ELINDULHAT MAJD.

RAFAEL NADAL

„A hajóm az  
én otthonom”

Nadal a Baleár-szi-
getek egyikén, 
Mallorcán szüle-
tett, és Porto Cris-
to városától né-

hány kilométerre nevelkedett 
a tenger közelében. A hajózás 
kezdetektől az élete fontos 
része, mivel édesapjának is 
volt egy kis csónakja, amivel 
rendszeresen jártak kirándul-
ni, búvárkodni a környéken, 
sokszor látogattak el a szom-
szédos Menorcára. „Ezek az 
emlékek visszahúznak, ezért 
amikor csak tehetem, hazaté-
rek Mallorcára. Én így tudom 
magam lekapcsolni a világról. 
Ha Porto Cristoban lehetek, 
gyakran akkor is a hajómon 
töltöm a napjaimat, amikor 
épp nem szállok vízre” – me-
sélte a teniszező nemrégiben 
a Boat magazinnak.

Az MCY 76 egy motorral 
felszerelt vitorlás, mivel 
Nadal mindkét típusú hajót 
nagyon kedveli, érdekli a 
vitorlássport és foglalkoztat-
ja a környezetvédelem is. A 
motor azonban lehetővé teszi, 
hogy szűkös időbeosztásához 
alkalmazkodva hódolhasson 
szenvedélyének, hiszen így 
jobban kiszámíthatóvá válnak 

a kirándulások, emellett a tér, 
a kényelem is fontos szempont. 
„Lehetetlenség lenne elvárni 
egy ilyen méretű vitorlástól, 
hogy ugyanazt a kényelmet 
biztosítsa, mint az én MCY 
76-osom. Szeretek a csalá-
dommal, a barátaimmal vízre 
szállni, vagyis egyszerre sokan 
utazunk a hajón, az igényein-
ket igazán egy motoros jacht 
tudja kiszolgálni” – indokolja 
választását a teniszező.
A Beethoven helykihaszná-
lása tökéletes, meglepően 
nagyok a belső terek mind az 
orr-részben, mind a tatban. 

A nappali tere közös a konyhá-
val és a kormányfülkével, de  
a hajó a flybridge-ről is irányít-
ható. A belső kialakítást egy 
olasz dizájnstúdió, a Nuvolari 
Lenard tervezte meg. „Fontos 
szempont volt, hogy ne egy 
hajón, hanem otthon érzem 
magam” – fűzi hozzá Nadal. 
„Amikor Porto Cristoban raga-
dok, legtöbbször a Beetho- 
venen lakom, és kényelmesen 
nézem a tévét a kanapéról. 
Két tévé is van a hajón, hogy 
ha nagyobb társaság jön, ne 
csak azok szórakozhassanak, 
akik épp focit akarnak nézni. 

HAJÓZÁS
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Nyolc főre tervezték a jachtot, 
de néha még tíz vendég mel-
lett sincs teltház érzésem.”
A kormányzás egy kapitány 
dolga, mert a sportoló még 
nem szerzett jogosítványt, ám 
a vitorlázós szakaszokon szíve-
sen „matrózkodik”. A kapitány 
személye azért is fontos, mert 
a teniszező évente általában 
hat hónapot távol tölt  
az otthonától, és a hajó körüli  
teendőket ekkor is el kell 
látnia valakinek. 
„A legjobb az egészben, hogy 
a kapitányom gyerekkorom 
óta jó barátom, ezért sosem 
kell úgy éreznem, hogy egy 
idegennel osztozom a fedél-
zeten. Kikötés után gyakran 
együtt indulunk szórakozni 
is” – meséli Nadal, és ebből is 
látszik, mennyire ragaszkodik 
a gyökereihez. Menyasszonya, 
akihez sokéves kapcsolat fűzi, 
szintén mallorcai, barátai is  
a szigetről valók, édesanyja  
és a rokonaik is itt élnek. 
Az állandó utazások mellett 
szüksége van a szülőföldje 
nyújtotta stabilitásra, miköz-
ben a hajózás a szabadság 
érzésével ajándékozza meg. 
„Amikor vízre szállok, elfelejt-
hetek mindent, elengedhe-
tem a stresszt, ami néha már 
szinte megfojt. Egyszerűen 
csak élvezem, hogy szabadon 
szelem a vizet, élvezem a ten-
gert és Mallorcát. Szerencsés 
vagyok, hogy ilyen gyönyörű 
szigeten élhetek, hogy bók-
lászhatok napokig a partok 
között, bárhol kiköthetek, bú-
várkodhatok, megoszthatom 
az örömömet a barátaimmal. 

Imádok a hajón ébredni,  
minden reggel az első  
dolgom belevetni magam  
a vízbe, aztán megreggelizek 
és gyönyörködöm a hihetetle-
nül szép látványban. Ez segít 
újra feltöltődnöm energiával 
mielőtt visszatérnék a felada-
taimhoz” – számol be valóban 
irigylésre méltó szabadnapjai-
ról a világbajnok.  

Természetesen több teniszező 
is megfordult már a Beetho-
ven fedélzetén: nemrég Andy 
Murray jött el a csapatával, 
hogy pár napot a tengeren 
töltsön, de járt itt Feliciano 
López, Marc López, David  
Ferrer, Fernando Llorente is. 
A környéken általában csen-
des a tenger, de azért előfor-
dul, hogy meg kell küzdeni 

az elemekkel. Tavaly például 
Ibizáról visszatérőben csapott 
le egy vihar Nadalékra, a hul-
lámok átcsaptak a hajó fölött, 
ami szerencsére tökéletesen 
bírta a terhelést, és remekül 
helytállt a háborgó vízen. 

Ennek ellenére a Beethoven 
eddig csak Mallorca, Menorca, 
Ibiza, Cabrera környékén szel-
te a habokat, ám a következő 
cél a Földközi-tenger, Szardí-
nia szigete, Korzika, Horvát-
ország, Görögország, Törökor-
szág felfedezése, utána pedig 
jöhet a Karib-tenger. „Ezek  
a tervek persze majd akkor va-
lósulhatnak meg, ha egyszer 
majd visszavonulok a sporttól. 
Az az álmom, hogy két teljes 
hónapot a hajón töltsek, és 
csak utazzak, pihenjek.”
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Hossz  23,5 méter
Beam  5,65 méter
Draft   1,6 méter
Maximális sebesség  31 km/h
Befogadóképesség  8 fő

AZ MCY 76  
PARAMÉTEREI

2018 ŐSZÉTŐL A BENETEAU MOTOROS JACHTJAI  
MEGVÁSÁROLHATÓAK A WIKING YACHT CLUBNÁL.  
KERESD ÉRTÉKESÍTŐINKET WEBOLDALUNKON. 
WWW.WIKING.HU



HAJÓZÁS

BALÁZS FECÓ FIA NEMRÉG SZEREZTE MEG HAJÓVEZETŐI  
JOGOSÍTVÁNYÁT. ENNEK APROPÓJÁN APJA IS ELKÍSÉRTE ŐT 
EGY HAJÓÚTON, KÖZBEN PEDIG A VÍZRŐL, A HAJÓZÁSRÓL,  
A LEHETŐSÉGEKRŐL, AZ UTAZÁSRÓL, AZ ÉLETÉRZÉSRŐL ÉS 
PERSZE A ZENÉRŐL BESZÉLGETTEK EGYMÁSSAL ÉS VELÜNK.

Most először volt lehetősége 
megtapasztalni, milyen érzés 
egy ilyen, minden luxussal 
felszerelt 300 lóerős hajóval 
száguldani a Dunán. Milyen 
érzés volt?
Nagyon jó volt! Ilyen hajókat 
kipróbálni egyike azoknak  
a lehetőségeknek, ami az én 
korosztályomnak nem adatott 
meg. Biztos akadt persze olyan, 
akinek a szocializmusban is volt 
drága hajója, de nálam a vízzel 
való kapcsolat ennél kevésbé 
volt intenzív és bizonyos korsza-
kaimra korlátozódott. Az egyik 
ilyen volt, amikor először egy 
közvetlen vízparti balatoni ház-
hoz jutottam. Ekkoriban jártam 
a leggyakrabban horgászni. 
A balatoni házvásárlás sem volt 
egyszerű, mint az életben oly’ 
sok mindent, ezt is a szerencsé-
nek köszönhettem. Azóta meg-
váltam tőle, de a horgászatokra 
azóta is jó szívvel gondolok.

Mondják, hogy aki egyszer 
kapcsolatba került a Balaton-
nal, az örökre kapcsolatban 
marad vele. Ez igaz?
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Lehet benne valami, mert mos-
tanában azoknak a régi bala-
toni meghívásaimnak teszek 
eleget, melyekre korábban nem 
volt időm. A Balatont nagyon 
szeretem, az annál nagyobb 
vizekkel viszont már kevésbé va-
gyok jóban: amikor az Egyesült 
Államokban jártam, a barátaim 
többször is meghívtak tengeri 
horgászatokra. Azt tapasztaltam, 
hogy minél kisebb volt a hajó, 
annál jobban lehetett érezni  
a hullámokat. Az első ilyen 
úton olyan rosszul voltam, hogy 
vissza kellett fordulni. Második 
alkalommal már adtak egy erre 
a célra kifejlesztett karperecet, 
amiben nem volt hányingerem.

Szokott még horgászni?
Már csak nagyon ritkán. Szűcs 
Antal Gábor csábít el olykor-oly-
kor, neki Szigetszentmiklóson 
van közvetlen stégje a Dunán. 
Mellette Fischer Laci (a Korál 
gitárosa  –  a szerk.) szintén vett 
egy hétvégi házat, kicsit feljebb 
pedig Tátrai Tibornak van háza, 
szóval ez egy ilyen horgász- 
zenész környék.

BALÁZS FECÓ ÉS FIA

A hajózás  
életérzés

HAJÓZÁS
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Az előbb száguldottunk el  
a Várkert Bazár előtt, ami 
korábban a Budai Ifjúsági Park 
volt, és ahol számtalanszor 
felléptek. Előtörtek a régi 
emlékek?
Az Ifipark egy olyan helyszíne 
volt anno a magyar könnyűze-
nének, ahol egyik pillanatról  
a másikra mennyből a pokolba 
tudtál kerülni. Ha itt sokan voltak 
a koncerteden és sikered volt, 
akkor azt gyakorlatilag vehetted 
úgy, hogy befutottál. A Korál 
benne volt az Ifipark történeté-
nek három nézőcsúcs-koncertje 
között, erre büszkék lehetünk 
és vagyunk is. Az Ifjúsági Park 
viszont arra még jó volt, amikor 
a Bergendy együttes játszott 
száz öltönyös embernek, a több 
ezer fős rockkoncertek már nem 
odavalók voltak. Az 1980-as 
Edda koncert, amikor leomlott 
a lépcsősor kőkorlátja, volt az 
utolsó szög az Ifipark koporsó-
jában, utána nem sokkal végleg 
be is zárták. Engem is meghívtak 
a Várkert Bazár megnyitójára és 
örömmel láttam, hogy tényleg 
nagyon szép lett.

Meglepődött, amikor a fia be-
jelentette, hogy szeretne hajó-
vezetői jogosítványt szerezni?
Annyira nem, hiszen a fiam 
egy egészen más korosztály, 
másképp gondolkodik a világról, 
más érdekli belőle. Amióta  
egy kicsit közelebb tudtam 
kerülni a hajókhoz, azóta én is 
látom, mekkora különbség van 
hajó és hajó között. Valahogy 
úgy, mint a rendszerváltásnál, 
amikor megláttuk a különbsé-
get a szocialista és a nyugati 
autók között.

Van valami közös a zenében  
és a hajózásban?
Igen, mindkettő egy-egy élet-
érzésre alapul. Amikor kimész 
a vízre, megcsap egy illat, ami 
beindítja a fantáziád, majd 
beülsz valamibe, amivel elmész 
valahová, az egy életérzés. A ze-
nélés ugyanilyen: amikor látom, 
milyen sokan vannak és megér-
zem a színpad szagát, abban  
a pillanatban érzem, ahogy 
megy fel az adrenalin. Ezek  
a pillanatok a legjobb pillanatok 
közé tartoznak az életben.

„NEKEM A ZENE  
A HATVANAS ÉVEK 

ELEJÉRŐL SZÓL, AMI-
KOR VÉGIGSÖPÖRT 

A VILÁGON ÉS MEGBO-
LONDÍTOTTA AZT: 

A BEATLES ÉS A ROLLING 
STONES. ELŐBBI  

VOLT A SLÁGERZENE, 
A STONES PEDIG 

A „DILIZENE”. EZ A KÉT 
ZENEKAR LESÖPÖRT 
MINDENT, AMI ADDIG 
VOLT. AZ IDŐSEK PER-

SZE AZT MONDTÁK, 
HOGY EZEK MAJD ÚGY 

MENNEK EL, AHOGY 
JÖTTEK. EHHEZ KÉPEST 

ELTELT ÖTVEN ÉV ÉS 
A ROLLING STONES MÉG 
MINDIG KONCERTEZIK.”

A 40 ÉVES KORÁL 
KONCERTRŐL:
„Senki nem számított arra, 
hogy éppen az utolsó kon-
cert lesz a legjobb a zenekar 
életében. 12-13 ezer olyan 
ember volt ott a Budapest 
Arénában, akinek a legszebb 
fiatalkori emlékei ezekhez  
a számokhoz kötődnek. Min-
den összejött: a hang, a fény, 
a közönség. Októberben le-
adja majd a Duna TV kétszer 
50 percben, illetve egy DVD 
is készül belőle. A Korál kon-
certek vége általában nagy 
közös éneklésbe megy át, és 
a többgenerációs közönség 
együtt énekli a közös emlékű 
dalainkat. Kívánom minden 
mai zenésznek, hogy átélje 
ezt a páratlan érzést!”
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Te most végezted el a Wiking 
Akadémia hajóvezetői tan- 
folyamát. Honnan jött ez  
a gondolat, hogy jó lenne egy 
hajóvezetői jogosítvány?
Két éve kezdte el piszkálni  
a fantáziámat, amiben persze az is 
közrejátszott, hogy rendszeresen 
jártunk Horvátországba nyaralni 
egy hajós társasággal. Ott már 
valamennyire volt lehetőségem 
megismerni a hajókat, hiszen 
lényegében az egész napot  
ezeken töltöttük, és persze  
hamar meg is tetszett a hajós 
élet. Emellett voltunk párszor  
a Dunán is hajózni, miután pedig 
már elmúltam 18 éves, onnantól 
elkerülhetetlen volt, hogy én is 
elkezdjem a hajóvezetői tan- 
folyamot. 

Mit szóltak a barátaid, amikor 
este mondtad nekik, hogy 
bocs, most mennem kell haza, 
mert holnap reggel megyek  

a Hajógyári-szigetre egy hajó-
vezetői tanfolyamra? 
Meglepődtek?
Nem annyira, mert a baráti  
társaságban is van hajós család, 
akik szintén a Wiking Yacht 
Clubban tartják a hajójukat és  
a jet skijüket is, így inkább az volt 
a reakció, hogy milyen jó élmény 
lesz majd közösen hajózni. Ami-
kor már többünknek megvan 
a jogosítványa, úgy már lehet 
közös programokat szervezni  
az egész társaságnak.

Milyen volt maga a tanfolyam? 
Ilyenre számítottál, vagy  
meglepődtél?
Bevallom, az elméleti oktatás 
nekem személy szerint nem volt 
a legizgalmasabb, de tisztá-
ban vagyok azzal, hogy ez az 
a kötelező kör, ami ahhoz kell, 
hogy a hajózás élvezeti részét is 
megtapasztalhasd. Az előadók 
szerencsére nagyon jól adják át 

FIA, IFJ. BALÁZS FECÓ

a tananyagot, a sikeres elméleti 
vizsga mellett pedig ott van  
a gyakorlati rész, ami már ugye 
élmény a javából.

Ki tudtál próbálni  
többféle hajót?
Igen, többféle méretű és erejű 
hajóval mentem már, ami szin-
tén fontos és hasznos tapasztalat 
volt, hiszen ezek azért máskép-
pen viselkednek a vízen.

Mennyire más a folyón és a ten-
geren való hajózás? Felkészíte-
nek erre a Wiking Akadémián?
Eléggé más, hiszen a tengeren 
többnyire nagyobb a hullámzás 
és ugye a nyílt vízen vagy. Az Aka-
démián szerencsére abszolút fel-
készítenek erre: a tanfolyamom 
alatt két oktatóval találkoztam, 
mindketten nagyon szimpatiku-
sak voltak és nagyon jól előadták 
azt a tananyagot, ami a sikeres 
vizsgához kellett.

Hogy képzeljük el magát  
a hajóvezetői vizsgát?
Az elméleti vizsga olyasmi, mint  
a KRESZ-vizsga. Egy érintőképer-
nyős számítógépen kell 20 kér-
désből 15-re helyes választ adni 
ahhoz, hogy átmenj a vizsgán. 
Korábban az elméleti tananyag-
ban kaptunk próbavizsga-felada-
tokat is, melyek sokat segítettek 
az éles vizsgahelyzetben. Ez 
valójában két részből áll: a hajó-
zási szabályzatból, ami minden 
hajózással kapcsolatos ismeretet 
magába foglal, illetve a kedvtelési 
célú kismotoros hajóra vonatkozó 
szabályokról.

Mit szeretsz a legjobban  
a hajózásban?
Amikor viszonylag nagy tempóval 
mész, nincs forgalom, mint  
az autóutakon, közben  
beszélgetsz, vagy zenét hallgatsz  
a barátaiddal és az egész egy nagy 
közös élménnyé válik. Miközben 
mellékesen utaztok egyik pont-
ból a másikba, ahol megálltok, 
kiszálltok, csináltok valamit, majd 
hazamentek. 

Melyik a kedvenc hajós  
célpontod a Dunán?
Szentendrére mindig szívesen 
felhajózok. Ott jó a kikötők infra-
struktúrája és gyorsan be tudsz 
onnan sétálni a városba, ahol 
mindig történik valami érdekes.
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Semmi sem fogható egy Subaru vezetési élményéhez. Minden Subaru azt a nyugalmat és erőt árasztja, ami 
elengedhetetlen ahhoz, hogy a vezetés igazán élménnyé váljon. Mivel mind a négy kerék szilárdan fogja az utat, 
a remekül kiegyensúlyozott szimmetrikus AWD rendszer stabil kapcsolatot teremt az autó és az úttest között. 
Olyan kapcsolatot, ami magabiztosságot kölcsönöz, és új élmények megtapasztalására biztat.

Tudjon meg többet: www.subaru.hu

SUBARU, CSAK AZ ÉLMÉNY NEM VÁLTOZOTT!

ÚJ SUBARU
OUTBACK

Üzemanyag-fogyasztás (kombinált): 7,3 l / 100 km. 
CO2-kibocsátás (kombinált): 166 g/km. A képen látható modell illusztráció.
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Miért érdemes  
új hobbihajót  
vásárolnod?

A HAJÓZÁS VILÁGA CSAK MESSZIRŐL NÉZVE TŰNHET VÁLTOZATLANNAK, KÖZE-
LEBBRŐL SZEMLÉLVE AZONBAN MÁR LÁTJUK, MENNYIRE IZGALMAS DOLGOK IS  
ZAJLANAK AZ IPARÁGBAN. MOST KÉT OLYAN INNOVATÍV TRENDET MUTATUNK BE,  
MELYEK MIATT ÉRDEMES MEGFONTOLNI EGY ÚJ HAJÓ VÁSÁRLÁST.

GLASS COCKPIT  
ÉS AZ ÖNVEZETŐ 
HAJÓK

A komolyabb hajók egyik jel-
lemzője, hogy sok-sok gomb és 
kapcsoló van bennük, legalábbis 
ezt tartja a közhiedelem. Ezt  
a sztereotípiát mostanra el lehet 
felejteni: a szuperjachtokból 
érkező glass cockpit megoldások 
átvették a kapcsolók helyét és 
funkcióját, ráadásul sok olyan 
újdonságot hoztak, amik miatt 
tényleg érdemes elgondolkodni  
a hajóváltáson vagy legalábbis  
a ráncfelvarráson.

A glass cockpit kifejezés első 
ránézésre nagy és színes érintő-
képernyőket jelent, ám valójában 
ennél többről van szó. Az analóg 
műszerek és a kapcsolók helyét 
nagyfelbontású kijelzők vették 
át, melyeken a hajó és a motor 
valamennyi paramétere mellett 
a részletes hajózási térkép is lát-
ható. Ahhoz, hogy egy ilyen rend-
szer a gyakorlatban is jól működ-
jön, érdemes összeállniuk jó nevű 
hajós márkáknak és a navigációs 
elektronikában jártas vállalatok-
nak. Ennek egyik szép példája 
a Volvo Penta és a Garmin: az ő 
glass cockpit-rendszerük modu-
lárisan bővíthető és egyetlen hét-

colos kijelzőtől indulva akár a két 
darab 24 colosig lehet fejleszteni. 
Ezek kezelőfelülete maximálisan 
felhasználóbarát és ugyanúgy 
testre szabható, mint egy tablet, 
ráadásul rajta keresztül a hajó 
összes információja elérhető.
Egy glass cockpit hajó elképesztő 
dolgokra lehet képes. Az egyik 
ilyen az autopilot-rendszer, vagyis 
egy megtervezett út esetén  
a hajó képes magától tartani az 
útvonalat egyik ponttól a má-
sikig. A glass cockpit-rendszert 
jellemzően több kamerával is 
kiegészítik, melyek sokkal egy-
szerűbbé teszik a manőverezést, 
különösen a zsúfolt kikötőkben. 
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A KÜLMOTOROK  
RENESZÁNSZA

A külmotoros hajókra hosszú 
évekig kissé lesajnálóan néztek 
a nagyobb, beépített motoros 
hajók tulajdonosai és valljuk be, 
ennek meg is volt az oka. Ezekkel 
a hajókkal nem elsősorban  
a teljesítményük volt a probléma – 
hiszen közöttük is bőven akadtak 
bivalyerős darabok –, sokkal in-
kább a kevésbé elegáns megje-
lenésük és a zajosabb, többnyire 
erősebb szaggal járó működésük. 
Mindez mára teljesen megválto-
zott: mostanra nyoma sincs a régi 
kétüteműekre jellemző ben-
zinszagnak, menet közben pedig 
a beépített motoros hajókhoz ha-
sonlóan csendesek lettek. Mind-
ezek fontos szerepet játszottak 
abban, hogy a külmotoros hajók 
reneszánszukat élik, és immár 
olyan nagy nevek is kínálnak ilyen 
modellt, mint a Cobalt. A motort 
megmutatni és büszkének lenni 
rá menő lett – gondoljunk csak 
a Ferrarik és Lamborghinik üveg 
motorháztetejére –, a megjele-
nésre pedig így a motorgyártók 
is egyre több figyelmet fordíta-
nak. Néhány évvel ezelőtt még 
elképzelhetetlen lett volna, hogy 
egy külmotort többféle színben 
lehessen megvásárolni, mára 
viszont ez a legtöbb új motornál 
nem lehet kérdés. A külmotorok 
a hajó díszei lettek, amikkel okkal 
büszkélkedhet tulajdonosuk.FO
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Támad a Mercury!
79 éves történelmének  
eddigi legnagyobb motorfej-
lesztési programja zajlik  
a Mercury-nál. Idén februárban 
mutatták be megújult V6-os 
motorcsaládjukat, májusban 
pedig a V8-as modellek is 
megérkeztek. Mindkét motor-
család közös jellemzője 
a széles teljesítménypaletta, 
a megbízhatóság és a gaz-
daságosság. Ezeket persze 
az összes gyártó elmondja, 
amikor új motort mutat be, 
a Mercury viszont számokkal 
is alátámasztja kijelentéseit.

250 & 300  
HP VERADO

Az új Verado egyrészt folytat-
ja a motorcsalád hagyomá-
nyait, ugyanakkor 
a Mercury szerint új mércét is 
állít a kategóriában. Szólnak 
mellette meggyőző érvek: 
a márka saját mérései szerint 
a vízen több mint 3 km/ 
órával gyorsabb és akár  

8 százalékkal takarékosabb 
volt, mint legjobb konku-
rense. A V8-as külmotorokat 
a Mercury Joystick Piloting 
technológiájával is lehet 
kombinálni, ami sokkal jobb 
és pontosabb manőverezést 
tesz lehetővé. További emlí-
tésre méltó extra az elektro-
hidraulikus szervókormány és 
az adaptív tempomat.
Bár korábban sem érte emi-
att komoly kritika, az új 250, 
illetve 300 lóerős kivitelben 
elérhető Verado kulturáltság-
ban is sokat fejlődött elődjé-
hez képest. A menet közben 
fellépő vibrációkat a Mercury 
Advanced MidSection (AMS) 
technológiája csillapítja, 
amely nem engedi, hogy 
a motor rezonanciája a hajó-
testre is átterjedjen. A márka 
saját mérései szerint ezzel 60 
százalékkal tudták csökkente- 
ni a vibrációkat, míg az  
Advanced Sound Control 
technológia segítségével 
igény szerint választhat hang-
színt a hajóvezető a szuper-

csendestől kezdve a verseny-
motorcsónak orgánumig. Az új 
Verado immár nem csak az 
évekig alapértelmezettnek 
számító fekete színben kér-
hető. A színopciók között van 
háromféle árnyalatú fehér, de 
a teljesen egyedi igényeket is 
ki tudják szolgálni.

250 & 300 HP FOURSTROKE

Csúcstechnikájú túramotor-
ként aposztrofálja a Mercu-
ry két új V8-as FourStroke 
motorját. A kimondottan 
nagy lökettérfogatú, 4,6 
literes V8-asok csendesek, 
erősek, takarékosak és persze 
megbízhatóak. A mérnökök 
elsősorban a középső fordu-
latszám-tartomány nyoma-
tékosságára figyeltek, ennek 
eredményeként a 300 lóerős 
FourStroke itt 9 százalékkal 
nyomatékosabb a 3500 és 
4500 közötti tartományban, 
mint legközelebbi konkuren-
se. A Mercury külön büszke 
arra, hogy a nagy lökettérfo-

ELMÚLTAK MÁR 
AZOK AZ IDŐK, 

AMIKOR A KÜLMO-
TOR AZ OLCSÓBB 

HAJÓK SAJÁTJA 
VOLT. A LEGFRIS-

SEBB BIZONYÍTÉK 
ERRE A MERCURY 

ÚJ MOTORCSALÁD-
JA, MELYNEK TAGJAI 

BÁRMILYEN HAJÓT 
FELDOBNAK.
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gat ellenére a FourStroke  
a legkönnyebb a rivális  
300 lóerős külmotorok  
között. Az új FourStroke  
motorcsalád a mechanikus 
mellett digitális gázkarral is 
elérhető, továbbá maga  
a motor is választható  
különböző színekben.

175-300 HP PRO XS

Nem kevesebb, mint öt 
különböző teljesítménnyel 
lehet megvásárolni a Pro XS 
motorcsalád új generációját. 
A 175 lóerős kivitel V6-os, 
a 200, 225, 250 és – a Pro XS 
történetében először – 300 

lóerős változatok pedig V8-as 
motorelrendezéssel érkeznek. 
Az új generáció is megkapta 
a könnyített motorburkolatot 
és belül is számos kisebb-na-
gyobb módosítást végeztek 
annak érdekében, hogy 
a hajósok mosolya minden 
eddiginél szélesebb legyen. 
A 250 lóerős változattal vég-
zett tesztek a legjobb verseny-
társhoz képest is 16 száza-
lékkal kedvezőbb fogyasztást 
mértek, miközben mind 
gyorsulásban, mind végsebes-
ségben felülmúlták azt.

225, 250 ÉS 300 HP SEAPRO

A Mercury SeaPro motorcsa-
ládja immár 40-től egészen 
300 lóerőig kiszolgálja 
a hajósok igényeit. Az új, 225, 
250 és 300 lóerős motorok 
a konkurenseknél könnyeb-
bek és érezhetően több 
nyomatékot kínálnak ala-
csony fordulatszám mellett. 
A Mercury Advanced Range 
Optimisation (ARO) tech-
nológiája segít abban, hogy 
egy-egy túra során a lehető 
legkedvezőbb fogyasztást, 
ezzel együtt a legnagyobb 
hatótávolságot tudja elérni. 
A 300 lóerős csúcsmodellnél 
a Mercury a szokásosnál is 
nagyobb figyelmet fordított 
arra, hogy minden eddiginél 
erősebb darabokat illesszen 
be a kritikusnak számító 
alkatrészeknél.

PRO XS 250

PRO XS 200

PRO XS 300

PRO XS 225
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Teljes hossz 10,31 méter
Hajótest hossza 9,99 méter
Szélesség 3,50 méter
Vízvonal feletti magasság  
(árboccal / árboc nélkül): 3,39 / 2,67 méter
Merülés (egy motorral /  
két motorral): 1,20 / 0,98 méter
Üzemanyagtartály: 570 liter
Édesvíztartály 202 liter
Vízkiszorítás  6,14 tonna
Végsebesség  
(motorkonfigurációtól függően)  27-32 csomó

A SEALINE S330  
FŐ PARAMÉTEREI
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Sportos, vagyis remek szórakozás rajta a hajózás, amikor csak akarod. Túrahajó, vagyis 
kényelem vesz körül, bárhová is indultok. A Sealine S330 versenyzős profilja tágas,  
kétkabinos jachtot takar, amely ráadásul a nálánál méretesebb társai komfortját nyújtja.

Sportos túrahajó

M int minden Sealine, az S330 is bősé-
ges térkínálattal bír, belsejébe  
a lehető legtöbb természetes fény jut 

be, építése pedig német precizitással zajlik. 
Teste nemcsak sugallja a dinamizmust, kiala-
kításának köszönhetően valóban lendületes 
haladást tesz lehetővé. Fontos ugyanakkor, 
hogy a száguldás ellenére a stabilitás végig 
megmarad. Köszönhetően az irányítást segítő 
rendszereknek, a szűk ívek húzása közben 
sem akar kitörni a hajó, utasainak sem kell 
kétségbeesetten kapaszkodniuk a fedélzeten.

Könnyedén szabályozható a napos és árnyé-
kos részek aránya: a tető két helyen is nyitha-
tó, az S330 így néhány mozdulattal kabrióvá 
alakítható, ha épp arra van szükség. Ráadásul 
variálható a kormányos széke, illetve a kokpit 
fölötti szekció egymástól függetlenül kezel-
hető, így mindenki kedve szerint állíthatja be 
őket. Az orrban a napimádók számára tökéle-
tes körülmények lettek kiépítve, az oda ter- 
vezett matracokon fekve, a hozzájuk illő pár-
nákon pihenve kényelmesen lehet barnulni.

Hátul, a kokpitban is lehetőségek egész tár-
háza várja a kikapcsolódni vágyókat: a balra 
pozicionált asztal gigantikus napozóággyá 
alakítható, és akárhányan fekszenek rajta, 
még mindig marad elég hely a szélén, hogy 
az üdítők, törülközők, napkrémek, könyvek 
elférjenek. Átellenben, a kormányosi ülés 
mögött pedig hűtőszekrény, mosogató és 
grillsütő bújik meg, tehát egyszerűbb ételek 
elkészítése miatt nem kell lemászni a hajó 
belsejébe. Amikor pedig főzésre kerül a sor, 

A SEALINE TOVÁBBI MODELLKÍNÁLATA: C330, C430, F430, C530, F530

odalenn komplett konyha áll rendelkezésre 
gázfőzővel, sütővel, edényszárítóval, nagy 
méretű hűtőszekrénnyel.

A konyha mellett a két kabin (egy elöl, egy 
hátul) túlzások nélkül is csak szuperlatívu-
szokkal írható le: fejedelmi kényelmet nyúj-
tanak a széles ágyak és a fejtér, kifejezetten 
nagy a szekrények befogadóképessége, 
a fürdőszoba mérete mind-mind bőven na-
gyobb hajókat idéző. Kicsit leülve a konyhá-
val egy egységet képező étkező-nappaliban 
érthetővé válik, miért szükségtelen nappal 
a lámpák használata: a testbe és a fedélzetbe 
épített méretes ablakokon ömlik be a fény, 
mi pedig gyönyörködhetünk a panorámában.

A hajó megrendeléskor meghatározható – 
többek között – a bútorok színe. 
A tölgy világosságával fokozható a kedélyes 
hangulat, míg egy sötétebb fa inkább 
a klasszikus elegancia irányába viszi el a teret. 
Elhagyható az orrkabint a szalontól elválasz-
tó fal, választható a hajótest színe, a kárpitok 
anyaga és színe, a padló mintázata. Akármelyik 
verzió mellett dönt a megrendelő, a minőségre 
biztosan nem lesz panasza, az egyes matériák 
és azok együttes használata a legmagasabb mi-
nőségi elvárások mellett zajlik, hogy a végered-
mény tökéletes legyen. Szintén az S330  
típusjelzés alatt, de egy „v” kiegészítéssel épül  
a külmotoros verzió, amiből az elektromos 
változat is készül, így azoknak is lehetőséget 
teremtve a Sealine-életérzés megtapasztalásá-
ra, akik ezt csendben, környezetbarát módon 
szeretnék megtenni.FO
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2018 ŐSZÉTŐL A SEALINE MODELLJEI  
MEGVÁSÁROLHATÓAK A WIKING YACHT CLUBNÁL. 
KERESD ÉRTÉKESÍTŐINKET WEBOLDALUNKON. 
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PIKNIK A DUNÁN
Ami autóval a parton haladva beletelik egy-két órába is, az hajóval sokkal gyorsabban 
letudható távolság. Szeretnél elvonulni a tömegtől? Vagy épp ellenkezőleg, a nyüzsgést 
keresed? Felfedeznél történelmi emlékeket? Van pár tippünk mindegyikre.

Nemcsak a csodaszép tájért érdemes 
itt kikötni, de a városnézés is kihagyha-
tatlan. A Prímás-szigetet keletről öleli 
a hangulatos Kis-Duna, melynek egyik 
oldalán történelmi házsorok folytatá-
saként magaslik a csodálatos Bazilika. 
Wellness élményekre vágyóknak vagy 
gyerekkel érkezőknek a kikötő közvet-
len szomszédságában lévő Aquaszi-
get élményfürdőt ajánljuk. A környék 
bővelkedik kellemes vendéglátóhelyek-
ben, ezért ide még szezon után  
is megéri elhajózni. 

ESZTERGOM, A SOKARCÚ 

A vízi sportok szerelmeseinek 
kedvelt helyszíne. Bár autóval 
is megközelíthető, azért 
a part elég messze van ahhoz 
az aszfaltos úttól, hogy túl 
sokan eljöjjenek idáig, így  
a terep megmarad a hajó-
soknak. A Szentendrei-sziget 
északi csúcsán, a „spiccen” 
található, de még magas 
vízállás esetén is bőven van 
hely sütkérezni, pihenni. Itt az 
egyetlen vendéglátóhely, ahol 

szezonban (szezonon kívül 
csak a kiemelt ünnepnapokon) 
fogyasztani lehet, a Rácz-kert 
büfé, melynek „nagy testvére” 
a faluban megtalálható Rácz 
Étterem és Fogadó egész éves 
nyitva tartással vár. A sziget-
csúcson üzemel egy nomád 
jellegű kemping, de ott igen 
szegényesek a körülmények, 
így maximum egy éjszakára 
tervezzünk itt megszállni, ha 
hosszabb hajós úton vagyunk.

KISOROSZI, A NOMÁD

A Duna jobb partján, Dunaújvárostól 
6 kilométerre délre, a Mezőföldön 
fekvő kistelepülés  Duna-partján ké-
nyelmesen kiköthetünk a stéghez vagy 
kérhetünk sorjázást. A hajósokat és  
a fürdőzőket a rendezvényekre is alkal-
mas Bárka étterem várja, így akár talál-
kozót is szervezhetünk ide. A környék 
kedvelt helye a horgászoknak, augusz-
tus közepe táján pedig halászléfőző 
versenyt is szerveznek a helybeliek.

KISAPOSTAG, A PECÁZÓS
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Bár a jogosítvány megszerzésének 
feltétele az alábbiak ismerete, azért 
nem árt frissíteni a tudásunkat:

- Vesztegelni kizárólag hajózó úton 
kívül szabad, ha azt semmilyen ren-
delkezés nem tiltja.

- Bármilyen úszóműhöz kiköthetünk 
veszély esetén, minden egyéb eset-
ben a tulajdonos engedélyét kell 
kérni hozzá. 

- Veszteglés esetén kötelező a feke-
te gömb használata. 

- A Duna vízállás változásai miatt 
nem tanácsos huzamosabb ideig egy 
helyben vesztegelni, hajót hosszan 
magára hagyni.

VESZTEGLÉSI 1X1 

Csodálatosan nyugalmas hely, ahol 
az egyetlen kikötési lehetőségünk a hor-
gonyzás, de az egyedüllét megéri a kis vizes 
sétát a partig. „Elvarázsolt” sziget, nagyjából 
a Római-part ellentéte, és semmiképp sem 
keverendő össze a pár éve nyitott Lupa-tó-
val és annak infrastruktúrájával. Érkezzünk 
megtömött piknikkosárral, jó nagy pléddel, 
és ne felejtsük otthon a szúnyogriasztónkat. 
Ha szárazföld felől érkező barátokkal talál-
koznánk, nekik a Szentendrei útról a Metro 
áruháznál kell lekanyarodniuk, majd komp-
pal jöhetnek át a szigetre.

LUPA-SZIGET, AZ ELVONULÓS

Az egyik legnépszerűbb 
pestközeli szabadstrand, ahol 
sorban állnak egymás mel-
lett a lehorgonyzott hajók. 
A parton bőven van hely 
napozni, és nagy a nyugalom. 
Bár ingyenes szabadstrandról 
van szó, mosdó, wc, játszótér 
is található a közelben. A gát 
túloldalán pedig az egyik 
legjobb halsütöde található. 
A gyerekek számára is ideális 
strandon a víz lassan mélyül, 
és bójával kijelölt az engedé-
lyezett szakasz.

GÖD, A STRANDOLÓS

A meszesi kikötőt pár éve újí-
tották fel, kishajós kikötésre 
tökéletesen alkalmas. A Duna 
ezen szakaszán pezsgő élet 
folyik, két étterem is találha-
tó a kikötő közelében: a Kék 
Duna Vendéglő, mely közvet-
lenül a vízparton áll, illetve 
kicsit délebbre Juca néni 
csárdája. Ha rendezvényhez 
szeretnénk kötni a látogatá-
sunkat, érdemes a Kalocsai 
Paprikafesztiválra érkezni 
szeptember 3. hétvégéjén. 

KALOCSA, A PEZSGŐ
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Lehetőség szerint minimum 
egy nappal hamarabb jelezzük 
– főleg a forgalmasabb kikötők-
ben – érkezésünket, sorjázásnál 
ne legyünk türelmetlenek, ha 
lehet, foglaljunk időben. Ko-
molyabb kikötőkben még illik 
a dresszkódot betartani: puha, 
világos talpú cipő, sötét nadrág, 
fehér ing. Még ha csak egy kis 
büféről van is szó, étkezéshez 
mindig viseljünk inget vagy gal-
léros pólót. Ha sportszerekkel 
érkeznénk (vízisí, wakeboard, 
neoprén ruhák), azokat  
a kijelölt helyre tegyük száradni, 
ne dobáljuk szét a parton.

Az egyik legnagyobb vidéki kikötő, ahová 
feltétlen érdemes egyszer elhajózni. A nemrég 
átadott gyönyörű fa hajómalom és malomház 
csodálatos ritkaság, egyedülálló, hogy a Duna 
sodrása hajtja a malomkereket. Ha már erre 
járunk, megtekinthetjük a Türr-kilátó melletti 
halászati miniskanzent is. A jachtkikötőben vízi 
benzinkút és szerviz is működik, de akár külső 
takarítást is kérhetünk. A kikötő maga elég 
indusztriális, hiszen a régi hajógyár egy részén 
lett kialakítva, de pár kilométerrel arrébb már 
vadregényes a táj. Az igazi bajai halászlé kihagy-
hatatlan, a lehetőségek közül mi a Türr István híd 
alatti híres Potykacsárdát ajánljuk. 

BAJA, A VADREGÉNYES

KIKÖTŐI ETIKETT

Meghitt kis partszakasz, ám a kiköté-
sért lehet, hogy sorba kell állni. Érde-
mes időben egyeztetni, hogy  
a Dunabogdányi Vízi Sport Egyesület 
kikötőjében révbe érhessünk. A szépen 
rendben tartott fövenyes strandon 
napozhatunk, SUP-ozhatunk. 
A szabadstrand vize évek óta kiváló mi-
nősítést kap, ennek köszönhetően elég 
sokan érkeznek ide szezonban, amikor 
a helyi büfé és a szomszédos Forgó 
Étterem is csúcsra jár.

DUNABOGDÁNY, 
A CSALÁDIAS

Az öbölben hivatalos kikötő 
nincs, viszont védett elhe-
lyezkedésének köszönhetően 
könnyű lehorgonyozni, és 
gumicsónakkal, SUP-pal vagy 
épp úszva is kijuthatunk 
a partra. Igazi sütögetős, foci-
zós, tollasozós, csillagbámu-
lós hely. Az öböl végében egy 
híres-hírhedt hajótemetőt 
találunk hatalmas hajótes-
tekkel. A part másik végén 
kijelölt vízisípálya és fürdési 
lehetőség várja a közönséget. 

A környék határozottan vad-
regényes, ne számítsunk inf-
rastruktúrára, viszont autóval 
is könnyen megközelíthető 
a partszakasz, így nagyobb 
baráti társaságok is talál- 
kozhatnak itt. Egy kicsit  
délebbre a kis öböl már  
jobban kiépített, jelenleg  
a partszakasz felparcellázása  
és értékesítése zajlik, de  
a helyi kutyabarát kemping-
ben lehetőség nyílik egy 
könnyű büféebédre.

PILISMARÓTI ÖBÖL, A VAD ÉDEN
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Dunakeszi-Göd térségének ugrás-
szerű fejlődése nem hagyta érintet-
lenül a közkedvelt sződligeti kikötőt 
sem. A kis „titkos” kikötő mára Yacht 
Clubbá nőtte ki magát. Az öböl 
sóderes-homokos lankás partján 
bőven van lehetőség a piknike-
zésre, játékra. Étterem a közvetlen 
közelben ugyan nincs, de 5 percnyi 
sétára a 2-es út irányába találjuk  
a Hydra-teraszt, ahol házias ízekkel 
várják a vendégeket.

SZŐDLIGET,  
A PIKNIKEZŐS

Mediterrán hangulatú 
hely a tavaly átadott új 
Duna-parti sétány, mely-
hez kikötőt is építettek, 
így már ez a város is 
felkerülhet a Duna menti 
helyeket soroló bakancs-
listánkra. A kikötőnél kis 
büfé üzemel, de a közel-
ben a Rakpart Étterem és 
a Halászcsárda közül is 
választhatunk. Érdemes  
a Vármúzeumba is  
elsétálni.

DUNAFÖLDVÁR, 
A ROMANTIKUS

Kevesen járnak le hajóval  
a déli szakaszra, pedig csodá-
latos környék. A Szent Miklós 
Vízi- és Taposómalomban 
még ma is kövekkel történik 
az őrlés. A Dunához egész 
közel fekszik az építésze-
ti érdekességnek számító 
Belvárosi plébánia templom. 
A Duna-Dráva Nemzeti Park 
területén belül érdemes átülni 
kenuba, amivel vezetett túrára 
indulhatunk.

MOHÁCS, 
A KALANDOS
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A gumicsónak 
luxusa

A GUMICSÓNAK KIFEJEZÉSRŐL A LEGKEVÉSBÉ SEM A SEBESSÉGRE ÉS A FÉNYŰZŐ 
LUXUSRA ASSZOCIÁLTUNK – EDDIG. AZ OLASZ SACS MARINE BEBIZONYÍTOTTA, HOGY 
SOKKAL TÖBB IS LEHET EBBEN A MŰFAJBAN, MINT AZT EDDIG BÁRKI GONDOLTA.

Szögezzük le már az elején, hogy a Sacs Ma-
rine hajói közel sem a klasszikus értelemben 
vett gumicsónakok, hiszen már a legkisebb 
modellek alja is üvegszálból vagy más kom-
pozitanyagból van. Ezeket a hajókat rigid 
inflatable boat (RIB) néven ismeri a szakma, 
és viszonylag alacsony tömegük – és ehhez 
mérten nagy teljesítményük – miatt kedvelik 
őket. A Sacs márkát 1989-ben alapították 
azzal a céllal, hogy piacvezető legyen a maga 
területén, amit a legmodernebb anyagok és 
megoldások használatával, valamint a messze 
földön híres olasz szépérzékkel kívántak elérni.

SACS MARINE

Hogy mindehhez mégis hogy jön a gumicsó-
nak? Leginkább úgy, hogy a puha gumiborí-
tás sok esetben praktikusabb, mint a kemény, 
karcolódó műanyag – elég csak a kikötésre 
gondolni. Persze azt se hagyjuk figyelmen kí-
vül, hogy ezzel a megoldással sokkal egyedib-
bek lesznek a Sacs hajói, melyekből amúgy 
elég sokféle van. Jelenleg két modellcsalád 
– a Strider és a Rebel – közül lehet választani, 
melyeken belül további lehetőségek vannak, 
elsősorban a hajó méretére, felszereltségére 
és a motorizáltságra vonatkozóan. Az iga-
zi ínyenceknek mégis az SBO, azaz a Sacs 
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Bespoke Operations részleget ajánljuk, ahol 
gyakorlatilag bármilyen egyedi igényt kiszol-
gálnak. Erre számos példa akadt a közelmúlt-
ban, többek között a Lancia, az Abarth és  
a Jaguar is rendelt már tőlük különleges hajót.

A Sacs jelenlegi csúcsmodellje a Rebel 47, 
egy 14,1 méter hosszú, 10,5 tonnás, 1100 
lóerős luxus-motorcsónak. Ez a 2016-ban be-
mutatott hajó minden korábbinál több teret, 
luxust és személyre szabhatóságot kínál úgy 
megjelenésében, mint funkciójában. Az igény 
szerint akár három kabinnal is rendelhető Re-
bel 47 kialakításának köszönhetően 32 cso-
móval haladva beéri 180 liter üzemanyaggal 
óránként, 28 csomóval hajózva pedig csupán 
90 literrel, ami érezhetően kevesebb 

a hasonló képességű konkurensekénél. Érde-
kes adat, hogy a Rebel 47 kevesebb mint fél 
perc, egészen pontosan 28 másodperc alatt 
eléri csúcssebességét.

A stílus komoly fegyvertény az olaszok kezé-
ben, amiben a szerencsés formatervek mel-
lett a magas szintű személyre szabhatóság is 
közrejátszik. A gumiprofilok színétől kezdve 
a tetőn és a szöveteken át a fedélzet faanya-
gáig mindent a megrendelő igényei szerint 
lehet alakítani. Az erős, minden luxussal fel-
szerelt 16 férőhelyes hajónak persze már az 
ára sem kimondottan olcsó – a csúcsmodell 
ára nagyjából nettó 630 ezer euró –, a kisebb 
modellek közül azonban újonnan is bőven 
akadnak százezer euró alatti példányok.

HAJÓZÁS
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VANNAK OLYAN ÚTI CÉLOK, AMELYEK 
MINDEN HAJÓS BAKANCSLISTÁJÁN  
SZEREPELNEK. EGYESEKET KÖZÜLÜK  
A TERMÉSZET, MÁSOKAT AZ EMBER  
FARAGTA EGYEDÜLÁLLÓRA, DE MIND 
OLYAN, AMI ÖNMAGÁBAN MEGÉR  
EGY UTAT – AMIBŐL OLYKOR INKÁBB  
EGY EXPEDÍCIÓ LESZ.

A közhiedelemmel ellentét-
ben nem ez Afrika legdélebbi 
pontja, a Jóreménység fokának 
mégsem lehet elvitatni történel-
mi jelentőségét. A fokot először 
1488-ban kerülte meg Barto-
lomeu Dias portugál hajós és 
felfedező, aki első európaiként 
érte el az Indiai-óceánt. Ő adta a 
„Cabo das Tormentas”, magyarul 
a Viharok foka becenevet is neki, 
ami legalábbis sejteti, meny-
nyire volt egyszerű áthajózni az 
Indiai-óceánra bő ötszáz évvel 

ezelőtt. A körülmények azóta 
sem lettek kedvezőbbek, igaz, 
legalább a technika fejlődött.  
A Jóreménység fokát – elsősorban 
az Atlanti- és az Indiai-óceán ta-
lálkozása miatt – a mai napig  
az egyik legzűrösebb vízként 
tartják számon, ami persze nem 
gátolja meg a legrangosabb 
föld körüli vitorlásversenyeinek –  
így a Volvo Ocean Race, vagy  
a Vendée Globe – szervezőit  
abban, hogy erre jelöljék ki  
a nyomvonalat. 

Igen, az Antarktisz nagyon messze van és igen, nagyon hi-
deg is van arrafelé, aki azonban egyszer látta, esküszik rá, 
hogy megéri a fáradozást. Az Antarktisznál különlegesebb 
célpont nem igazán létezik a Földön, ami persze az oda 
vezető hajós „expedíciók” árán is meglátszik. Itt található  
a Föld teljes jégkészletének 90, édesvíz készletének  
70 százaléka, és bár a globális klímaváltozással az emberiség 
mindent megtesz annak érdekében, hogy ez eltűnjön,  
az oda látogatóknak szigorú szabályokat kell betartaniuk, 
ha rá szeretnének lépni a 14 millió négyzetkilométernyi 
jégtömbre. A gumicsizma-fertőtlenítés kötelező, a szaba-
don bóklászás és a dohányzás tilos, de a pingvinekhez és  
a fókákhoz túlságosan közel menni sem megengedett.  
A jó hír, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem feltét-
lenül van elviselhetetlen hideg: ha jól sikerül időzíteni az 
utazást, akkor napközben akár fagypont felett is lehet  
a hőmérséklet – télen a belső területeken persze  
nem ritka a mínusz 50-70 fok sem.

2

1

DÉL-AFRIKA
JÓREMÉNYSÉG FOKA

DÉLI-SARKVIDÉK
ANTARKTISZ

5 HAJÓS 
DESZTINÁCIÓ,
AMIT NEKED IS LÁTNOD KELL

HATÁRTALAN 
ÉLMÉNY

A WIKING YACHT CLUB A QUICKSILVER HAJÓK 
KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓJA

A világ legnagyobb külmotorgyártójának saját hajómárkája. 
www.quicksilver-boats.com | wiking.hu
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Ha holnap egy hatalmas űrhajón 
leszállnának közénk a földönkívüliek 
és megkérdeznék, mik az emberiség 
történetének legnagyobb eredményei, 
akkor a Panama-csatorna megmuta-
tása az elsők között szerepelne. A vi-
lágűrből is jól látszódik, hogy Panamá-
nál csupán egy vékony, kevesebb, mint 
80 kilométeres földszoros választja el 
egymástól az Atlanti- és a Csendes-óce-
ánt, mégis csupán alig több mint száz 
éve jutott el odáig az emberiség, hogy 
az egyikből a másikba hajózóknak ne 
kelljen megkerülniük Dél-Amerikát. 
Amennyire fontos, annyira elátkozott 
projektnek bizonyult a Panama-csator-
na megépítése: az építtető társaságok 
egymás után mentek csődbe, a költ-
ségek egyre csak nőttek, a korrupcióra 
közben új szinonima született (a pana-

mázás), az embertelen körülmények és 
a fejüket rendszeresen felütő járványok 
miatt pedig több tízezren haltak meg. 
A végül bő harminc év alatt elkészült 
Panama-csatorna azonban tényleg 
megváltoztatta a világ kereskedelmét 
– a New York–San Francisco hajóút 
hossza például 22 500-ról 9500 kilomé-
terre csökkent. A több mint ötmilliárd 
dollárból felújított, immár megaha-
jó-kompatibilis Panama-csatornát 
2016-ban adták át. Aki át akar itt hajóval 
kelni, az készüljön fel a zsilipelésre! 
Összesen három zsilipen át vezet az út 
a legfelső pontra, majd újabb hárommal 
ereszkedik vissza a hajó a tengerszintre. 
A csatornahasználati díj a hajó mére-
tétől függ, a legkisebbekért (50 lábig, 
azaz 15,2 méteres hosszig) 800 dollárt, 
bő 220 ezer forintot kell fizetni.

PANAMA
PANAMA-CSATORNA

JANUÁR,  
FEBRUÁR, MÁRCIUS
Amikor Európában hideg van, 
akkor bizony messzire kell 
menni, hogy ideális időjá-
rást találjunk a hajózáshoz. 
A legfelkapottabb téli hajós 
desztinációk a Bahamák, a Ka-
rib-szigetek, Thaiföld, Malajzia, 
Ausztrália és Új-Zéland.

JÚNIUS, JÚLIUS,  
AUGUSZTUS
Hiába van gyakran elviselhetet-
len hőség, akkor is ez a fősze-
zon a Földközi-tengeren. Sok 
rutinos hajós – az időjárás, 
a zsúfoltság és nem utolsósor-
ban az árak miatt – ilyenkor 
északnak veszi az irányt és a 
Balti-, vagy az Északi-tengeren 
szeli a hullámokat.

ÁPRILIS, MÁJUS
A mediterrán térségben hagyo-
mányosan áprilisban kezdődik 
a hajós szezon, tavasszal pedig 
sokkal kellemesebb a Föld- 
közi-tengeren hajózni, mint  
a forró nyári hónapokban. Hor-
vátország, Olaszország, Spanyol-
ország, Görögország és Málta 
is mind-mind remek választás, 
akárcsak az olyan, távolabbi 
célpontok, mint a Seychelle-, 
vagy a Kanári-szigetek.
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KÍNA  
HÁROM-SZURDOK-GÁT  

Átzsilipelni a világ legnagyobb 
vízerőművén elég izgalmas-
nak hangzik, nem? Ezért az 
élményért egészen Kínáig kell 
utazni, a Három-szurdok-gát 
azonban garantáltan nem fog 
csalódást okozni a hajózást és 
a monumentális technikai meg-
oldásokat kedvelőknek. Még 
akkor sem, ha magát a beru-
házást elég sok botrány kísérte 
– többek között a környezet-
re gyakorolt (várható) hatása, 
valamint az építkezés miatt 
kitelepített közel 1,3 millió (!) 

ember miatt –, 21 ezer meg-
awattos teljesítményével ugyan-
akkor mégiscsak ez lett a világ 
legnagyobb vízerőműve. Noha 
a közel két és fél kilométer szé-
les gát maga tíz éve megépült, 
a hajólift csak az utóbbi időben 
lett használható mindenki szá-
mára. A hajólift akár háromezer 
tonnás hajókat is képes szállíta-
ni, összesen 113 métert emelve, 
illetve süllyesztve azokat.  
A technikáért a németek felel-
tek, az egész folyamat pedig 
csupán nyolc percig tart.

Nehéz választani a sok csoda-
szép mediterrán sziget közül, 
de ha mindenképp muszáj, 
akkor Caprit jelölnénk meg 
álmaink (hajós) desztinációjá-
nak. A Nápoly mellett lévő szi-
getre a szárazföldről egyórás 
kompozással, nagyjából 20 
euróért is el lehet jutni, ameny-
nyiben viszont saját hajóval 
készülnénk ide, akkor számol-
junk a brutális kikötődíjakkal. 
Már egy 15 méteres hajóval 
is napi 200 eurót fizethetünk, 
egy kétszer ekkoráért pedig 
már közel ezer eurót kérnek. 

Az árazás oka a kikötő korlá-
tozott befogadóképessége és 
az, hogy Capri az egész világról 
vonzza a szupergazdagokat, 
akiket a legkevésbé sem érdek-
li, mennyit kell fizetni egy-egy 
szolgáltatásért. Capri rekreáci-
ós képességét már a rómaiak 
felfedezték maguknak, igazán 
viszont 1826-tól lendült fel 
a turizmus, amikor felfedez-
ték a Kék-barlangot, a Grotta 
Azzurrát. Ez egy, a tengerparti 
sziklák közül nyíló barlang, 
melynek vizét azúrkékre festi  
a betörő napfény.

OLASZORSZÁG
CAPRI

SZEPTEMBER  
ÉS OKTÓBER
Az őszi hónapok tökéletesek 
lehetnek arra, hogy újfent 
kiélvezzük a Földközi-tenger 
minden szépségét. Ilyenkor 
az olyan déli szigetek is vonzó 
desztinációk lehetnek, mint 
Málta, Ciprus vagy Kréta.

NOVEMBER  
ÉS DECEMBER
Hajózás szempontjából ez  
a két hónap a legnehezebb ügy. 
Európában hideg van és sötét, 
a trópusok egy jelentős részén 
pedig a hurrikánszezon tartogat 
kellemetlen meglepetéseket. 
Novemberben Thaiföldet, 
Malajziát, a Karib-szigeteket és 
a Bahamákat érdemes felkeresni 
hajós kalandokért.
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VÍZ ALATTI  
VÍZESÉS  

Mauritius

BÁLNÁS  
MERÜLÉS  

Tonga

Ha a Tongai Királyságba látogatsz, 
hosszúszárnyú bálnákkal úszhatsz  
a kristálytiszta vízben. A cetek 
nagyon barátságosak és kifejezet-
ten kedvelik az emberek társasá-
gát. Egyszerű snorkeling pipával 
érdemes közéjük merülni, mert bár 
képesek feneketlen mélységekbe  
is leúszni, a búvárok társaságát egé-
szen a vízfelszín közelében élvezik.

MUSA (Museo Subacuático de Arte)  
Cancún, Mexikó

A cancúni Víz alatti Múzeumban a brit Jason 
deCaires Taylor szobrait csodálhatod meg.  
A műalkotásokat azért eresztették le  
az óceánba, hogy újra élettel népesítsék be  
a területet, miután annyi hurrikán söpört végig 
a tájon, hogy teljesen elpusztították a helyi 
korallzátonyokat. A szobrokon idővel megte-
lepednek a tengeri növények, élőlények, így 
idővel újabb koralltelepeket hozhatnak létre. 
Taylor, aki maga is búvárkodik, 2009 óta készíti 
életnagyságú szobrait a tenger mélyének 
Mexikóban. Az alakokat általában hétköznapi 
helyzetekben ábrázolja: ácsorognak,  
fekszenek, ülnek, olvasnak, tévét néznek… 

JACOB’S WELL 
Wimberley, Texas, USA

Jákob Kútja egy 4 méter átmérőjű,  
10 méter mély természetes karszt-
forrás. Körülötte azonban sekély és 
tiszta a víz, onnan a „kútba” nézve  
az az érzésünk, hogy megnyílt a 
Föld és feltárta legsötétebb bugyrait. 
Mégis kedvelt fürdőhely, egyben az 
Egyesült Államok egyik legnagyobb 
víz alatti barlangrendszerének bejá-
rata is, amely négy kamrát rejt. Kettő 
közülük könnyebben bejárható,  
9 és 24 méteresek, a másik két 
„szűz” kamra felfedezése azonban 
eddig már több búvár életébe került.

NEPTUNE  
MEMORIAL REEF 

Key Biscayne, Florida, USA

A Miamitól nem messze ta-
lálható emlékművet Atlantisz 
elveszett birodalmáról mintáz-
ták. Az emlékzátony honlapja 
szerint „akik a hamvasztást 
választják temetkezési forma-
ként, dönthetnek úgy, hogy 
földi maradványaikat a zátony 
építéséhez használják fel, és így 
új életet teremthetnek a haláluk 
után”. Az amerikai környezeti 
erőforrás-kezelő intézet (DERM) 
megfigyelései szerint a zátony-
nak köszönhetően nulláról 
többezresre nőtt a terület vízi 
élőlényeinek állománya.

GRÜNER SEE  
Tragöß, Ausztria

A smaragdszínű Zöld-tó vízután-
pótlását a Hochschwab hegységből 
és a Sonnschienalmról kapja, s 
mindenkori mérete és mélysége 
a lezúduló hólé és a forrásvizek 
mennyiségétől függ. Ősz végé-
re szinte teljesen kiszárad, majd 
tavasszal felduzzad és eléri a 8,5-11 
méter mélységet, s június végé-
ig zarándokolnak ide a búvárok, 
hogy lemerülhessenek a mélyére. 
Vizének tisztasága bámulatos, akár 
50 méterre is ellátni, és a sajátos víz-
szintingadozás miatt a búvár néha 
úgy érzékeli, mintha egy virágokkal 
pöttyözött zöld rét felett úszna.

A FÖLDKEREKSÉG LEGMENŐBB HELYEI KÖZÜL 
NÉHÁNYAT TELJESEN ELFED A VÍZ, ÍME EGY 
GYŰJTEMÉNY A LEGÉRDEKESEBB VÍZ ALAT-
TI LÁTVÁNYOSSÁGOKBÓL, AMELYEK KÖZÖTT 
AKAD MÚZEUM, SZÁLLODA, HAJÓRONCS, SŐT, 
MÉG EGY MŰKÖDŐ POSTAHIVATAL IS.

VÍZ ALATTI VILÁG

A Mauritius partjai mentén húzódó 
víz alatti „vízesés” csupán érzéki 
csalódás, optikai illúzió. A Le Mor-
ne-félsziget lábánál felhalmozódott 
üledék a parti homokpadról a kéklő 
tengerbe alázúduló vízesés képzetét 
kelti. A legcsodálatosabb látványt 
repülőről vagy helikopterről nézve 
nyújtja a táj, ez a fenséges illúzió 
közelről nem tapasztalható meg.
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VÍZ ALATTI  
HOTELSZOBA  

Zanzibár

A The Manta Resort aprócska – 
mindössze egyetlen házikóból 
áll, ám az az óceán közepén 
van. Ez önmagában még nem 
is lenne kuriózum, ám ennek 
a bungalónak a fele a víz alá 
épült. Szó szerint a természet 
részének érezheti magát, aki 
itt száll meg, hiszen a zanzibári 
partvidék gazdag víz alatti élővi-
lága veszi körül, rajokban áram-
ló halak és korallképződmények. 
A búvármerüléshez egyszerűen 
csak ki kell lépni az ajtón és 
ugrani egyet a habokba.

ORDA BARLANG  
Oroszország

Oroszország leghosszabb 
barlangja, egyben a világ 
leghosszabb gipszkristály 
barlangja, amely több mint 
4,5 kilométeren nyúlik el. 
A földfelszínen jellegtelen 
füves dombnak látszik, a föld 
alatt viszont a kristálytiszta 
vizet és az átjárókat alkotó 
fehér, középkori katedrálisra 
emlékeztető falakat találni,  
melyek között a búvárok 
kedvükre barangolhatnak. 

NAGY KÉK LYUK 
Belize

A kutatók szerint ez a világ 
legnagyobb víz alatti barlangja, 
vagyis víznyelője. Az átmérője 
több mint 300 méter, a mélysé-
gét 125 méterre becsülik. A hely 
különösen népszerű az olyan 
búvárok körében, akik a korall-
zátonyok geológiai alakzatait 
szeretnék tanulmányozni.

HOMESTEAD- 
KRÁTER  

Midway, Utah, USA

A „több mint 10 000 éve alakuló” 
Homestead-kráter a könnyű-
búvárok, szabadtüdős búvárok, 
paddleboardos jógaórák kedvelt 
helyszíne. A szárazföldön is érde-
mes nekivágni a vulkánkirándu-
lásnak, ahol a kráter kialakulásá-
nak történetét ismertetik.

A SWEEPSTAKES  
HAJÓ RONCSA  

Huron-tó, Ontario, Kanada

A Nagy Tavak mélyén több mint 6000 ha-
jóroncs hever, ám a legtöbbhöz még sosem 
jutott el ember. Néhány roncs azonban jól 
látható a sekélyebb vizekben, többek között  
a Sweepstakes nevű szkúneré, amely a parttól 
alig 50 méternyire süllyedt el 1885 szeptembe-
rében, és meglepően jó állapotban maradt meg, 
így a búvárok és turisták népszerű úti célja.

VÍZ ALATTI POSTAHIVATAL  
Vanuatu

A vanuatui Hideaway Island Resort and 
Marine Sanctuary partjainál, három méterrel 
a vízfelszín alatt működő víz alatti posta-
hivatal minden postai feladatot ellát. Bárki 
szabadtüdős búvárfelszerelésbe bújhat, hogy 
leússzon az üvegszálas fülkéhez, és vízhatlan 
képeslapokat adjon fel szeretteinek – és per-
sze lefényképeztesse magát, hogy nem min-
dennapi emléket vihessen haza a vakációról.
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A Subsix bár a világ első víz alatti étterme és 
szórakozóhelye, a Niyama hotelban. A bár nem-
csak úgy „lebeg” a vízben, hanem egészen a víz 
fenekére süllyesztették, s ugyanolyan kékes árnya-
latú a berendezése, mint körülötte a víz. Gyakran 
fordulnak meg itt sztárok, ami nem csoda, hiszen 
ilyen környezetben felhajtani néhány koktélt igazán 
páratlan élmény. 

VÍZ ALATTI BÁR  
ÉS KLUB  

Maldív-szigetek

ITHAA TENGER  
ALATTI ÉTTEREM  

Maldív-szigetek

Az Ithaa csupa üvegből készült 
tenger alatti étterem, amely  
a Conrad Maldives Rangali Island 
Hotelhez tartozik, ötméternyire 
a tengerszint alatt. Az étlapon 
többek között kaviár és maldív 
homár szerepel, melyek elfo-
gyasztása közben a fejed feletti 
víztömeg 180°-os panorámájá-
ban gyönyörködhetsz.
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FELNŐTTÜNK. ÉLMÉNYEKET GYŰJTÜNK.
Felnőttként azt mondjuk, tárgyak helyett 
élményeket gyűjtünk. Élményeket és velük 
együtt az érzést. Valami olyat, amitől vízre 
szállva megdobban a szívünk, ami hosszú 
kilométereken át pulzálja testünk véráramá-
ba az adrenalint, hogy aztán a vad szél által 
összekuszált hajunkat egy menő baseballsap-
ka alá rejtve, felhajtott gallérral, napszemüveg 
mögül kacsintsunk a világra, és a kikötőkben 
mellettünk horgonyzó hajós barátokra.

TARTOZNI VALAHOVÁ. EZ A WIKING ÉRZÉS.
Bár élményeket gyűjtünk, lássuk be, mit sem 
érnek azok, ha nincsen kivel megosztanunk. 
Éppen ezért fontos számunkra, hogy a ha-
jóértékesítés és széles körű szolgáltatásaink 
biztosítása mellett egy igazán klassz hajós 
közösséget is építsünk. Hogyan tesszük mind-
ezt? Partnereinknek és hajós barátainknak 
a Wiking Yacht Clubban különleges figyel-
met szentelünk, így rendszeres szezonnyitó 
programokkal, főzőversennyel, nemzetközi 
hajós túrákkal, hajós felvonulással, oktatással 
és folyamatos kedvezményekkel biztosítjuk 
számukra a közösséghez való tartozás kivált-
ságos élményét.

DOKKOLJ TE IS A WIKING ÉRZÉSHEZ!
Nyár, szabadság, napsütés. A Marina-parti ki-
kötő csordultig a gyönyörűbbnél-gyönyörűbb 
hajó-, és jet ski csodákkal, a frissen vágott 
harsány zöld füvön a Pappas Autó Merce-
des-Benz csodái kelletik magukat hívogatóan, 
a medence mellett színes koktélokat szür-
csölgetnek hajós barátaink és a meghívottak. 
Még masszívan él bennünk az élmény, ami-
kor garmadában hajóztunk végig a Dunán, 
pedig ez a rendezvény csak egy volt a sok 
közül, mikor is a Wiking Yacht Club tagjai  
és vendégei nem csupán szórakoztak, de  
a hajózás hullámokon átívelő luxus élményé-
vel is gazdagodtak.

A HAJÓZÁS  
LUXUS ÉLMÉNYE

Mi, akik hajós család sarjaként a vízen nőttünk fel, akiknek a kikötő az oázist jelenti, 
hogyan is tudnánk elmondani, milyen érzés várni a tavaszt? Amikor a lágy napsugarak 
érkezésével fehér talpú cipőnkben megtesszük első lépésünket a fedélzeten? Télidőben 
jó tulajdonosként gondoskodtunk legféltettebb kincsünkről, s újra vízre bocsátva  
meghálálja mindazt, amiért a hajózás luxus élménye mellett döntöttünk.

TÉLRE HANGOLÓDOTT WIKING PARTIK
Habár a tél a hajósok számára a felkészü-
lés időszaka, mi mégis úgy gondoltuk, hogy 
rendhagyó módon 2019. február 8-án a Mar-
riott Hotel Dunára néző különtermében egy 
nagyszabású Wiking Bált tartunk. A rendez-
vény részletei egyelőre még nem publikusak, 
azt viszont garantáljuk, hogy az általunk szer-
vezett eseményekhez hasonlóan vendégeink 
számára a Wiking Bálon is exkluzív progra-
mokat biztosítunk.

CSATLAKOZNÁL A WIKING YACHT  
CLUBHOZ?
Ha úgy érzed, hogy magával ragadott a hajós 
érzés és szívesen csatlakoznál a Wiking Yacht 
Clubhoz, nem kell mást tenned, mint megke-
resni bennünket elérhetőségeinken, és Wiking 
kollégáinkkal egyeztetni a részleteket. 

Bármilyen vizekről is érkezzünk, a Wiking 
Yacht Club tagjaival egy hajóban evezünk!

WIKING YACHT CLUB
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A víz egyet jelent a relaxációval: nyaralásainkat 
tengerparton vagy valamilyen tónál töltjük 
el; örömünket leljük az olyan vízi sportokban, 
mint a szörfözés, a búvárkodás, a vitorlázás és 
az úszás; kiadós zuhanyozással vagy nyugtató 
fürdőkkel frissítjük fel magunkat, hajót vásáro-
lunk, hogy minél gyakrabban tölthessük vízen 
a szabadidőnket. A vízhez való vonzódásunkat 
még a kék szín szinte egyetemes népszerűsége 
is tükrözi: marketingkutatók kiderítették, hogy 
az emberek általában olyan tulajdonságokkal 
társítják, mint a nyugalom, nyitottság, mélység 
és bölcsesség.

Miért kerülünk olyan könnyen szinte meditatív 
állapotba a víz közelségétől? Kézenfekvő ma-
gyarázat, hogy életünk első hónapjait ebben 
a közegben töltöttük, s ennek a békés időszak-
nak az élménye idéződik fel, amikor elnyúlunk 
egy kád vízben vagy csak lebegünk a meden-
cében, a Balatonban, a tengerben. A megnyug-
váshoz azonban az is elég, ha szemléljük 
a vizet, ennek pedig az a magyarázata, hogy 
a képet, amit látunk, agyunk számára igen 
könnyű értelmezni. Hogyan kapcsolódik ez 
a tény a nyugalomhoz?

Érzékszerveink képek, hangok, szagok, hő- és 
tapintásérzet alapján tájékoztatják agyunkat 
arról, hol vagyunk, mi történik körülöttünk, és 
az agy ezeket az ingereket alapul véve készít 
„cselekvési tervet”. Minden pillanatban informá-
ciókat elemez, hogy megtervezhesse létezé-
sünk biztonságos kereteit. Csakhogy 
a mindennapjainkban szakadatlanul záporoz-
nak ránk az ingerek, az elektromos eszközeink-

ből éppúgy, mint az utcán, az otthonunkban,  
a munkahelyünkön, és ahogy az agyunk ebből 
a káoszból próbálja kiszűrni a lényeges adato-
kat, először túlpörög, aztán kimerül.  
Azt hihetnénk, a sok inger tágítja a látókörün-
ket, valójában azonban beszűkít.

A víz közelében viszont környezetünk hangjai 
leegyszerűsödnek. A beszédhez, a zenehallga-
táshoz, a város hangjaihoz képest a hullámok 
moraja, a csörgedezés, a zubogás sokkal egy-
szerűbben befogadható. Emellett letisztultab-
bak a vizuális ingerek is: amikor kiállunk  
a vízpartra, és elnézünk a látóhatár felé, 
finomabb képet látunk, mint mondjuk egy for-
galmas utcán. Az urbánus élet velejárója, hogy 
másodpercenként sok száz információ- 
darabkát fogadunk be, a víz közelsége viszont 
alig ad feladatot túlstimulált agyunknak és 
kellemes ingereket küld a sok munkától eltom-
pult érzékszerveinknek. Nevezhetjük ezt akár 
„kék tudatnak” is, melyet a nyugalom, békes-
ség, a környezetünkkel való egység, általános 
boldogság és elégedettség jellemez.

Agyunk ősidőktől arra lett programozva, hogy 
pozitívan reagáljon a vízre. A békésebb ingerek 
másfajta működést tesznek lehetővé számára, 
másfajta folyamatai indulhatnak be, ennek 
köszönhetően nyitottá válunk új nézőpontokra, 
új ötletekre inspirál. Nem kérdés, milyen fontos 
gondoskodnunk róla, hogy a lehető legtöbb-
ször kerüljünk „kék tudatba”. A hajózás azon-
ban az egészségünknek is jót tesz, íme néhány 
ok, amiért a vízen eltöltött idő éveket adhat 
az életedhez. 

NYUGODT  
VIZEKEN

Hallottad már ezerszer: élj aktívan, keresd mások társaságát, oszd be jól az időd, és ami-
kor csak lehet, tartsd magad távol a televíziótól és a számítógéptől. A hajózás mindezt 
egyben nyújtja, egyszerre előnyös a fizikai és a mentális egészséged szempontjából.
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EGY LEHORGONYZOTT HAJÓBAN ELTÖLTÖTT ESTÉNÉL, AMIKOR  
A CSILLAGOKAT BÁMULOD A FEDÉLZETEN PISLÁKOLÓ GYERTYÁK  
FÉNYÉBEN, AZ ORVOSOD SEM ÍRHATNA FEL JOBB RECEPTET.

 Családi, közösségi élmény
A hajózás tökéletes alkalom arra, hogy össze-
jöjjön a család és osztozzon a feladatokon és 
az élményeken. Emellett a kikötőben könnyen 
szövődnek barátságok, hiszen legalább egy 
közös nevezőt már az első pillanatban találunk 
a többiekkel. A család és a közösség pedig 
mentális védőbástyánk az életben. 

 Kapcsolat a természettel
Evolúciós szempontból még csak „néhány  
pillanat” telt el azóta, hogy életünk kiszakadt  
a közvetlen természeti környezetből. Idegrend-
szerünk számára megterhelő az urbánus kör-
nyezet, az állandó zaj, a bioritmusunkat felborító 
éjszakai fények, a szmog, a zsúfoltság. A termé-
szetben töltött idő segít regenerálódni és az élet 
valódi értékeire is ráirányítja a figyelmünket.

 Gyógyító napfény
A napsugárzás hatására a szervezetben felhal-
mozódó D-vitamin nemcsak a csontok épülé-
sét támogatja, de véd a depressziótól is, erősíti 
az immunrendszert, növeli a vér oxigénszintjét 
és csökkenti a vérnyomást.

 Digitális detox
Nehezen tudunk elszakadni a telefonunktól,  
a laptopunktól és a táblagépünktől, ám a vízen 
töltött órák segítenek átmenetileg magunk 
mögött hagyni a digitális őrületet, így agyunk 
és szemünk is megpihenhet.

 Szabadság
Az élmények feltöltenek, értékesebbé teszik  
az életünket. Kirándulni, pecázni, fürdeni, sza-
badon jönni-menni, naplementét bámulni –  
a hajózás lehetőséget ad a hétköznapi rutinból 
való kilépésre.

 Testmozgás
Wakeboardozás, úszás, vízisízés, kikötés után brin-
gázás, röplabdázás, focizás, tollasozás – a hajóká-
zás tökéletes alkalom arra is, hogy sportoljunk.

AZ ÉLET VIZE

Az emberek ősidők óta gyógyító erőt 
tulajdonítottak a víznek. Az ókori Rómá-
ban a fürdők a kulturális élet fontos részét 
képezték, ahová a polgárok azért jártak, 
hogy nyugtató környezetben lazítsanak és 
társalogjanak másokkal. Az ájurvédában, 
azaz az ókori indiai orvostudomány rend-
szerében, valamint a hagyományos kínai 
orvoslásban a víz eleme létfontosságú 
szerepet játszik a fizikai harmónia és a test 
egyensúlyának kialakításában. A folyókat 
régóta szent helyeknek tartják, és a víz 
spirituális kontextusban az újjászületést,  
a lelki megtisztulást is jelképezi.
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ISMÉT NAGYOT ALKOTOTT A NÉMET GYÁRTÓ:  
A FJORD 44 COUPÉ ÚJ SZÍNT HOZOTT  
A CSÚCSKATEGÓRIÁS MOTOROS JACHTOK  
VILÁGÁBA. ELÉG CSAK EGY PILLANTÁST VETNI 
RÁ: TELJES MÉRTÉKBEN ÜVEG BORÍTJA  
A NEGYVENNÉGY LÁBAS HAJÓ FELÉPÍTMÉNYÉT. 

Alkonyattól  
pirkadatig

A Fjord 44 Coupé arra 
született, hogy tulajdo-
nosa tökéletesen kiél-

vezhesse a pillanatot. Amikor 
előretoljuk a gázkart, nemcsak 
a jacht indul meg, de  
az érzelmek áradatára is 
számíthatunk, az arcunkon 
szélesre húzódik a mosoly,  
a testünket elárasztja a bol-
dogság. A hátrafelé finoman 
emelkedő kabintető olyan 
egyediséget sugároz, hogy  
a látványától könnyen elakad-
hat az ember szava. Karakteres 
megjelenése magán hordozza 
a Fjordra jellemző összes mo-
tívumot, tökéletes egységben 
olvasztva egybe őket: függő-
leges tat, szögletes vonalak, 
masszív oldalperemek, egy 
üvegtáblából megformált első 
szélvédő, egybeolvadó test-ab-
lak vonalak.

A hajó felépítménye megér 
egy külön misét: tetején hat 
világítóablak kapott helyet, 
plusz egy hetedik, elcsúsztat-
ható elem – mind füstszínű 
üvegből. Dupla, mindkét oldal-
ról kezelhető, elhúzható ajtó 
választja el (vagy köti össze)  
a szalont és a kokpitot, 
a légkondicionáló pedig akár 
a trópusi klímával is megbirkó-
zik. A kormányállásban három 
embernek is elég a hely. 
Az egész koncepció lényege, 
hogy egy motoros jacht hasz-
nálata nem szorítható korlátok 
közé, az bármilyen körülmé-
nyek között, a nap bármely 
szakában élvezhető. Rossz idő 
esetén a szalonba behúzódva 

továbbra is lenyűgözhet 
a táj látványa, miközben íny-
csiklandó fogások készülhet-
nek, folyhat a társasági élet, 
a konyhába rendelhető külön 
borhűtőből előkerülhetnek  
a különlegességek. 

Napozni az orrban és a kok-
pitban is lehet, utóbbi térben 
az U-alakú kanapé és a mellé 
süllyesztett asztal alakítható 
át a célnak megfelelő ággyá. 
Ha pedig túl sok a fény, még 
mindig kihúzható az erre 
a célra rendszeresített, 
oszlopokkal megtámogatott 
árnyékoló.

A belső terek prémium stílusa 
remekül illeszkedik a külső 
eleganciához, a letisztult vona-
lak és a jó ízlésű anyagválasz-
tás kihangsúlyozzák a Fjord 
luxusszínvonalát. Ez akkor 
válik teljessé, ha a második he-
lyiségből nem kétágyas kabin, 
hanem tároló lesz. A tulajdo-
nosi kabin csúcskategóriás, 
kifinomult légkörének egyik 
alapvető eleme a kényelmes 
belmagasság. Az okos tárolási 
megoldásoknak köszönhetően 
pedig diszkrét helyekre pakol-
hatók el a holmik.

Azt talán mondanunk sem 
kell, hogy ebben a kategóriá- 
ban a hajótest és a vízvonal 
csíkja, illetve a kárpitok színe 
választható, ahogy a leendő 
tulajdonos dönthet a búto-
rok mintázatáról, a párnák és 
matracok stílusáról, teljesen 
egyedivé téve saját jachtját. FO
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Teljes hossz 13,45 méter
Hajótest hossza 11,99 méter
Szélesség 4,25 méter
Merülés 1,14 méter
Édesvíztartály 295 liter
Üzemanyagtartály  900 liter
Vízkiszorítás  11,25 tonna

FJORD 44 COUPÉ 
TECHNIKAI ADATOK:

TOVÁBBI MODELLEK A FJORD KÍNÁLATÁBAN: 36 OPEN, 38 XPRESS, 40 OPEN, 44 OPEN, 52 OPEN
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ELEKTROMOS 
VONTATÁS

Miért van ez így?
Leginkább azért, mert a jelen-
leg kapható elektromos autók 
nem arra vannak kitalálva, 
hogy sok száz kilós vontat-
mányt húzzanak magukkal.  
A villanyautók többsége  
ma városi autó, aminél  
a gyártók mostanság törik át 
a 200 kilométeres hatótávot 
– egy trélerrel ez az érték is 
drasztikusan csökkenne.  
Azt sem szabad figyelmen 
kívül hagyni, hogy egy elekt-
romos autó vagy egy tölthe-
tő hibrid minden esetben 
több száz kilóval nehezebb, 
ami egyrészt a B kategóriás 
jogosítvány 3,5 tonnás határát 
is feszegetheti, másrészt jóval 
nagyobb terhet ró a futómű-
re, a gumikra és a fékekre.

Miért akarna bárki is elektromos  
autóval hajót vontatni?
Nyilván elsősorban azért, mert az van neki. Ha 
azonban a vontatás egy fontos szempont, akkor 
mindenképpen érdemes még a vásárlás előtt 
informálódnia a kiválasztott modellről.

Most akkor tudok vele vontatni, vagy sem?
Technikailag igen, sőt! Az elektromos autók 
nagy előnye, hogy – szemben a benzinesekkel 
vagy a dízelekkel – már az elindulás pillana-
tában hatalmas nyomatékuk van, ez pedig 
különösen jól jöhet mondjuk egy sólyapályán.  
A gond az, hogy többségüket nem vizsgáztatja 
le a gyártó arra, hogy vontatni is lehessen vele, 
vagyis nincs meg az ehhez szükséges típusen-
gedélye. Ez egy olyan folyamat, amiben  
a szakértő hivatalnokok megvizsgálják, hogyan 
viselkedik az autó különféle vontatmányokkal 
mögötte, ennek hiányában pedig sem jogilag, 
sem a gyakorlatban nem érdemes ezzel  
próbálkozni.

Egy hibrid vagy egy elektromos autóval nem szabad vontatni – tartja a hie-
delem a magukat a témában tájékozottabbnak gondolók körében. Ez rész-
ben igaz, részben viszont nem, ezért is érdemes közelebbről megvizsgálni, 
milyen villanyautó mögé köthetjük hajónkat, ha már ennyire szeretnénk.
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Melyik elektromos autó  
tud vontatni?
Jelenleg hivatalosan egyetlen 
olyan tisztán elektromos autó 
van, amire gyárilag lehet vonó-
horgot kérni, ez a Tesla Model X. 
A sirályszárnyas villanyautó- 
val csupán egy komoly baj van: 
legkevesebb 80 ezer eurót, 
mintegy 26 millió forintot kell 
fizetni érte, amit kevesen en- 
gedhetnek meg maguknak. 
Pedig a Model X akár 2270 kilós 
vontatmányt is húzhat maga 
mögött – igaz, ekkor már kevés 
lesz a B kategóriás jogosítvány –, 
fedélzeti menüjében pedig 
külön „trailer mode”-ot is találni. 
Utóbbi kikapcsolja például a tá-
volságtartó tempomatot, ellen-
ben aktiválja azt a funkciót, ami 
a kerekek fékezgetésével segít 
stabilan tartani a vontatmányt 
egy-egy kritikus helyzetben.  
És azt se felejtsük el, hogy a von-
tatás közben az áramfogyasztás  
sem úgy alakul, mint máskor,  
azaz az alapesetben 400  
kilométeres hatótáv akár  
a felére is rövidülhet.

Mi a helyzet a tölthető  
hibridekkel?
Bár nem széles a választék, 
ezek között azért találhatunk jó 
kompromisszumokat. A legnép-
szerűbb, vontatásra is tökélete-
sen alkalmas tölthető hibrid  
a Mitsubishi Outlander PHEV, 
ami 14,4 milliós indulóárával 

messze megfizethetőbb a Teslánál. Nemcsak  
az alacsonyabb ár szól az Outlander PHEV mellett, 
hanem az is, hogy az akár 57 kilométer megtéte-
lére képes villanymotoros rendszere mellett egy 
2,4 literes benzinmotor is található benne, így egy 
pillanatig sem kell aggódni a lemerülés miatt.  
Az Outlander PHEV 1500 kilónyi fékezett tömeget 
képes vontatni, négykerékhajtásával pedig a leg- 
meredekebb sólyapályán sem jön zavarba. Ha 
a prémiummárkák közül szeretnénk választani, ak-
kor is vannak opcióink. Az egyik ilyen a Volvo XC90 
T8 Twin Engine, amelynek 407 lóereje összesen 
2,4 tonna súlyú vontatmányt mozgathat meg 
az autó mögött. Ha ennél nehezebb a hajónk, 
akkor javasolhatjuk a BMW X5 40e-t, illetve az Audi 
Q7 e-tront – előbbi 2700, utóbbi 2800 kilót képes 
vontatni. A lehetőség tehát adott, hogy akár elekt-
romos autóval is vontathasd a hajódat, és biztosak 
lehetünk abban, hogy a következő években 
hosszúra bővül az erre alkalmas modellek sora.
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Egy vérbeli hajósnak nemcsak az számít, mivel közlekedik a vízen, ugyanennyire  
fontos az is, mivel gyűjti a kilométereket a szárazföldön. Varga Miklós, a Wiking  
Yacht Club ügyvezetője nemrég közelebbről is megismerkedett a vadonatúj  
Mercedes-Benz G-osztállyal.

MINDENRE KÉSZEN

„Látásból évtizedek óta ismerjük egymást  
a Mercedes-Benz G-osztállyal, hiszen sok ügy-
felünk ilyen terepjáróval vontatja hajóját. Azon 
viszont magam is meglepődtem, hogy a G-osztály 
immár 40 éve szolgálja kitartóan az erdők, 
a hegyek, a terep és a hajók szerelmeseit, hiszen 
a németeknek sikerült egy maximálisan kortalan 
formát rajzolniuk. Négy évtized a hajózásban 
is hosszú idő, az autóiparban pedig egyenesen 
rengeteg, így nemrég a G-osztály is jelentős válto-
zásokon esett át. Elsőre mindez nem is szembe-
tűnő, hiszen az ikonikus külső számottevően nem 
módosult: az olyan emblematikus részletek, mint 
a nagy hátsó ablakok vagy a hátsó ajtón elhelye-
zett pótkerék továbbra is egyedülálló karaktert 
biztosítanak a G-osztálynak. A lemezek alatt 
azonban teljesen megújult az ikonikus terepjáró: 
az autó könnyebb, belső tere pedig tágasabb és 
modernebb lett.

MERCEDES-BENZ G-OSZTÁLY

Számtalan G-osztály rajongótól hallottam már, hogy 
a magával ragadó külső dizájn mellett a belső tulaj-
donságok teszik igazán különlegessé ezt a mo- 
dellt. A terepjárót a nyers erő éppúgy jellemzi, mint 
a biztonság, amely valóban semmivel össze nem 
hasonlítható vezetési élményt nyújt. Ez az offroader 
nemcsak terepen, de az utakon sem ismer komp-
romisszumot, ha pedig igazán kemény terepre 
tévednénk vele, akkor a műszerfalon lévő három 
kapcsolóval valamennyi differenciálművet összezár-
hatjuk. Mindehhez társul a minden eddiginél kom-
fortosabb belső kialakítás: az érezhetően nagyobb 
utastér mellett többek között nappabőr kárpitozás, 
minden eddiginél kényelmesebb ülések elegyítik 
a luxus érzését a nyers erővel. Számos más remek 
tulajdonsága mellett a G-osztálynak még a hangja is 
igazán markáns. Nem volt olyan ember a kikötőben, 
aki ne kapta volna fel a fejét indításkor 
az intenzív, bombasztikus motorhangzásra.”
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AKAROD LÁTNI, MIT GONDOL EGY VÉRBELI  
HAJÓS A MERCEDES-BENZ G-OSZTÁLYRÓL?  
AKKOR NÉZD MEG, AHOGY VARGA MIKLÓS  
TESZTELI A LEGENDÁS TEREPJÁRÓT!FO
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Vacsora  
a hajón

EGY VÍZEN ELTÖL-
TÖTT KELLEMES 

NAP MEGKORONÁ-
ZÁSA BEGYÚJTANI 
A GRILLSÜTŐT, ÉS 
FINOMSÁGOKKAL 

MEGPAKOLNI 
A ROSTOT. AZ FRIS-
SEN KÉSZÜLT ÉTEL 

MINDIG JOBBAN ÍZ-
LIK, ÉS AZ ÉLMÉNYT 

FOKOZZA, HOGY  
A SZABADBAN  

FOGYASZTHATOD EL. 

Akárcsak a szárazföldön, 
a hajón használható grillsütők 
is három változatban kapha-
tók: gázos, faszenes és elektro-
mos kivitelben. Közülük 
a faszenes verzió jár a leg-
több logisztikával, hiszen 
gondoskodnod kell a szénről, 
aztán pedig szárazon kell tar-
tanod, macerásabb a begyúj-
tás, ráadásul a sütésnek 
megvan az a rizikója, hogy 
a légmozgástól felrepülő 
forró hamu vagy a kipattanó 
parázs kárt tesz a fedélzetben. 

FASZÉN
A grillezés szerelmesei állítják, 
hogy semmilyen más meg-
oldással sütött hal íze nem 
vetekedhet a faszénen sült, 
frissen kifogott hal ízével, ám 

BIZTONSÁGOS 
GRILLEZÉS
 Menet közben ne hasz-

náld a grillsütőt.

 Soha ne hagyd őrizetlenül  
a begyújtott grillt.

 Sose használj benzint vagy 
más grillgyújtó folyadékot  
a faszén beizzításához a hajón.

 Ügyelj rá, hogy a hajó 
egyetlen részére se pattan-
hasson ki parázs.

 A legtöbb jachtkikötőben 
biztonsági okokból nem 
engedélyezett a nyílt láng 
használata a grillezéshez. 
Mielőtt begyújtanál,  
érdeklődj a szabályokról.

 Ha gázos sütővel dolgozol, 
mindig ellenőrizd, hogy  
a propánpalack szorosan, 
szivárgásmentesen csatla-
kozik-e. Szappanos vízzel 
ellenőrizd a csatlakozást: 
ha buborékok keletkeznek 
az összeillesztésnél, akkor 
szivárog.

 Amint végeztél a sütéssel, 
oltsd el a tüzet a grillsütő-
ben, aztán hagyd teljesen 
kihűlni, mielőtt elrakod.

 Indulás előtt szereld le és 
csomagold el a hordozható 
grillsütőt, mert a menetszél-
ben kilazulhat a rögzítése, 
így elveszítheted.

 Ha nyílt lángot használsz, 
figyelj oda, hogy a grillsütő 
jóval a napellenzők, gyú- 
lékony berendezések mö-
gött, szélirányban legyen.

ez a műfaj nem való a türel-
metleneknek. A kifejezetten 
hajóra szánt, legnépszerűbb 
típus a kis, kerek, rozsdamen-
tes acélból készült grillsütő, 
amely egyszerűen rögzíthető 
a hajón valamilyen rúdhoz 
vagy adapterrel egy horgász-
bottartóhoz. 

PROPÁN
Egyszerű használat, könnyű 
begyújtás, és a kipattanó 
parázstól sem kell félni. 
A propángáz azonban nehe-
zebb a levegőnél, ezért sosem 
szabad nyitott raktérben vagy 
kabinlépcső közelében hasz-
nálni. A szivárgó gáz a lehető 
legmélyebb ponton gyűlik 
össze, ami fokozott robbanás-
veszélyt jelent.

ELEKTROMOS
Általában gyárilag beépítik a ha- 
jóba – gyakran a kabintetőre – 
így állandó tartozékok, ellen-
tétben a kisebb gázos vagy 
faszenes grillsütőkkel, amelyek 
leszerelhetők.
Az elektromos grillsütő leg-
nagyobb hátránya a kezdeti 
befektetés, mivel lényegesen 
drágább, mint egy hasonló 
paraméterekkel rendelkező 
propán grillsütő. Hátránya 
a fogyasztása is – hacsak nem 
egy kikötőben horgonyzol –, 
a sütéshez valószínűleg be kell 
indítanod a generátort. Előnyt 
jelent viszont a nyílt láng hiá-
nya, így olyan helyeken is hasz-
nálható, ahol a faszenes vagy 
a propángázos használata til-
tott (például jachtkikötőkben).
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Akár otthon is előre felvághatod és lezárható zacs-
kóba rakhatod a répát, a krumplit és a hagymát, 
majd hűtőtáskában magaddal viheted az útra. 
A húst porciózd fel. Az adagokat külön-külön 
helyezd egy darab alufóliára. Mindegyik porcióhoz 
tedd hozzá az arányosan szétosztott zöldségeket. 
A Worcester-szószt keverd össze a hagymaleves- 
porral. Az így kapott keveréket csepegtesd az ételre. 
Borssal ízesítsd. Mindegyik adagra hajtogasd rá 
az alufóliát, aztán a csomagokat helyezd a grillsütő-
re. 15-20 percen át közepes hőfokon süsd. 

TÖLTÖTTCSIRKE- 
TEKERCS

MARHASÜLT  
CSOMAGOK

Akárhány fős a társaság, 
könnyen a számukhoz iga-
zítható az étel mennyisé-
ge, és különféle töltelékek-
kel készíthető. Mindössze 
fejenként egy csirkemell 
kell hozzá, amit kettévágsz, 
hogy vékonyabb, majd 
kiklopfolsz, hogy szélesebb 
legyen. A belsejét tetszés 
szerinti töltelékkel töltöd 
meg, a húst összetekered 
és fogpiszkálóval össze-
tűzöd. Meglocsolod egy 
kevés olajjal, megsózod, 
majd megsütöd a grillsü-
tőn. Íme néhány érdekes 
ötlet a töltelékhez:

Olaszos: 60 dkg gomba,  
5 g oregánó, 1/2 finomra 
vágott vöröshagyma, 
a csirke tetejére paradi-
csomszósz.
 
Kajszibarackos:  
10 dkg aszalt sárgabarack, 
5 g morzsolt kakukkfű,  
2 gerezd zúzott fokhagyma, 
vékonyra szeletelt Brie sajt.

Ázsiai: 60 g felvágott  
sulyom, 15 ml szójaszósz,  
50 g gyalult káposzta,  
1 tk reszelt gyömbér,  
2 gerezd fokhagyma fok-
hagymanyomón áttörve.

4 szelet kb. 150 grammos marhasteak  
(fartő vagy hátszín)

8 megtisztított, felszeletelt sárgarépa

4 db nagyobb krumpli kockákra vágva

1 db vöröshagyma felkockázva

60 ml Worcester-szósz

1 csomag hagymalevespor

bors

4 adag
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A salátához

CSILIS-FOKHAGYMÁS CSIRKE

RUKKOLASALÁTA 
STEAKKEL

A csirke bepácolásához: keverd ösz-
sze az olívaolajat, a csilis-fokhagy-
más szószt, a mézet, a rizsbor- 
ecetet és a szétnyomott fokhagy-
magerezdeket. Hűtőszekrénybe 
rakott zárt edénybe téve hagyd 
a csirkét a páclében legalább 30 
percig, vagy egy teljes éjszakára.

Melegítsd elő a grillt magas hő-
fokra, egyik felét a direkt sütésnek 
(ezen az oldalon erősebb a hő), 
a másikat a közvetett (enyhébb hő, 
kevés faszén) sütésnek fenntartva. 
Grillcsipesszel fogj meg egy olajba 
mártott papírdarabot és így kend 
be a rostot.

Süsd meg a csirkét: a darabjait 
a bőrös felükre fordítva helyezd el 
egymás mellett a direkt hő felett 

és süsd őket kb. 5 percig, amíg 
sötét, megpirult csíkok jelennek 
meg rajtuk. (Ha egymást kereszte-
ző csíkokat szeretnél, akkor 
az idő felénél fordítsd el 90 fokkal. 
Süsd meg a csirkét a másik felén 
is, és további 4-5 percig tartsd 
a grillnek azon a felén, ahol 
a direkt hőhatás éri.

Rakd át a csirkét a grillsütő köz-
vetett sütéshez előkészített felére 
(így nem fogod túlsütni), és addig 
tartsd ott, amíg a belső hőmérsék-
lete a hús legvastagabb részénél 
is eléri a 74 °C-t, majd így süsd 
tovább még 10-15 percig.

A pontos időzítés a grillsütő típu-
sától és a hőmérséklettől függ, 
ezért gyakran ellenőrizd a húst.

4 adag

45 ml olívaolaj

30 ml csilis-fokhagymás szósz

15 ml méz

15 ml rizsborecet

2 gerezd fokhagyma szétnyomva

1 db (kb. 1,5 kg-os) csirke  
egyforma darabokra felvágva

vékonyra szelt vöröshagyma, opci-
onálisan szezámmag a díszítéshez

Egy tálban rázd össze a rukkolát az olíva-
olajjal, sóval, borssal, parmezánnal.

Készítsd elő a grillsütőt: ha a faszéndara-
bok már izzanak (finom szürke hamuréteg-
nek kell fednie őket), told őket a grillsütő 
egyik oldalára, hogy egy forró és egy 
kevésbé meleg zónát hozz létre. 5 percig 
melegítsd elő a rácsot és kend meg olajjal.

Süsd meg a steaket: kend meg a hússze-
leteket olívaolajjal, majd mindkét oldalukat 
sózd, borsozd. A grillsütő forró oldalán süsd 
a húsokat kissé kérgesre (kb. 3-4 percig). 
Fordítsd át a hússzeleteket és süsd őket 
még 3 percig, vagy amíg erősen meg nem 
barnulnak. Ha a belső hőmérsékletük eléri 
az 57 °C-t akkor mérsékelten, 60 °C-nál 
közepesen, 65 °C-nál jól átsültek.

FO
TÓ

: T
H

IN
K

ST
O

C
K

A steakhez

200 g bébirukkola

60 ml olívaolaj, plusz még 
egy kevés a felszolgáláshoz

só és bors az ízesítéshez

200 g reszelt parmezán sajt

növényi olaj (a grillsütőhöz)

4 db 4 cm vastag hátszín steak  
(kb. 20-25 dkg)

4 db gerezdekre vágott citrom

olívaolaj (a tálaláshoz)

K ÁPRÁ ZTASSA EL SZERE T TEIT 
A TÖKÉLETES karácsonyi ajándékkal

Luxus. Kényelem. Elegancia.

Prémium kasmír-merinó
ágynemű különlegességek

Akár díszcsomagolásban is

Kaschmir Gold® Bemutatóterem

1112 Budapest, Csárda utca 5.

TEL: 06 1 319 4905

www.kaschmirgold.hu
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KARÁCSONYRA 
SZERETETTEL 

Mit lehet ajándékozni annak, akinek már saját hajója is van? 
Nos, nem kell mindjárt egy még nagyobb hajóra gondolni, 

akad néhány egyszerűbb ötletünk is…

1. VICTORINOX SKIPPER PRO zsebkés A klasszikus Victorinoxok közül kilóg a sorból ez a kivételesen kék „bicska”, mely 
a vitorlázók igényeihez lett igazítva. Kedvencünk a csomóbontó, amely úgy végzi el a dolgát, hogy közben nem sérti fel 
a kötelet. 23 990 Ft extrametal.hu 2. SPLASH DRONE 3 vízálló drón 100%-ig vízálló és korrózióálló 4K-s kamerával szerelték 
fel, mely képes lebegni és úszni édes és sós vízben is, bírja a szelet, esőt és a hőséget is. Vezérlési tartománya meghaladja 
az 1,4 km-t, a videóátviteli tartománya maximum 1 km. A kameramodul cserélhető teherhordó modullal a horgász csali 
és az életmentő felszerelések szállításához. 559 900 Ft www.dronexpert.hu 3. GENTLEMEN’S HARDWARE espresso szett 
A törhetetlen bögre mindig jól jön a fedélzeten, és mivel a kávé kettesben még jobban esik, mint egyedül, a csomagolás 
rögtön két személyre szól. 6900 Ft mayfairselection.hu 4. OAKWOOD iPhone dokk Csodaszép, és az esetlegesen rácseppenő 
vizet is jól bírja ez az elegáns diófa iPhone dokkoló. 59 USD oakwood.fr
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5. BUTLERS MACIO fl aneltakaró Puha és meleg, ennél sokkal többet nem is várunk egy plédtől, hacsak azt nem, hogy legyen olyan 
esztétikus, mint ez a darab. 16 900 Ft butlers.hu 6. GOPRO HERO Hogy miért hasznos egy akciókamera a sporthoz, extrém kalandok-
hoz, mozgás közbeni képrögzítéshez, az nem kérdés. Hajózáshoz a legideálisabb talán a mellkaspántos megoldással rögzíteni a vízálló 
tokba helyezett Hero-t. A felvételek wifi n vagy Bluetoothon keresztül azonnal a telefonunkra kerülnek, és máris megoszthatjuk 
őket. 68 990 Ft + 13 500 Ft a pánt gopro.com, store13.hu 7. NAUTICA NAD18528L női karóra A klasszikus stílusú amerikai brand a nyílt 
vizek szerelmeseinek is készít karórákat. Ez a modell japán kvarcszerkezetet, rozsdamentes acél szíjat és kristály óraüveget kapott. 
33 950 Ft itstimeshop.hu 8. PACSAFE TRAVELSAFE® 12L GII hordozható széf Pont belefér egy notebook, mellette még jut hely a 
pénznek és az iratoknak is. Külső szemlélő számára csak egy kis táskáról van szó, ám a szövet alatt igen nehezen átvágható acélháló 
fut, a táskát is acélkábel zárja le, amivel rögzíthető akár stabil tárgyakhoz is. 24 900 Ft satsuma.hu 9. HELLY HANSEN Lifaloft A svéd 
síválogatott számára fejlesztette ki a Helly Hansen cég a Lifaloft bélést, amely pillekönnyű, vékony, mégis kifejezetten meleg, akár 
a technikai kabátokéval is vetekszik a hőtartása. Szélsőséges időjárás esetén aláöltözetnek ajánljuk. a; Lifaloft Insulator női mellény  
46 990 Ft l b; Lifaloft Hybrid Insulator férfi  dzseki 55 990 Ft l c; Lifaloft Hybrid Insulator női dzseki 55 990 Ft hellyhansen.com
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Az adózás témakörét a hajózás szerelmesei sem 
hagyhatnák figyelmen kívül, főleg aki nem ma-
gánszemélyként tervezi megszerezni élete hajóját, 
hanem céges megoldásokban gondolkodik. Erről 
beszélgettünk Budur Gabriellával, a PR-System Kft. 
ügyvezetőjével és Nyári Zsolttal, a K-X Consulting Kft. 
okleveles adószakértőjével.

A hajózás  
adózási  
oldala

Szerintetek melyik adónem érdemli vagy ér-
demelné meg a legnagyobb figyelmet, amikor 
valaki hajóvásárlásban gondolkodik? 
Mindenképpen az áfa, vagy ahogy az Európai 
Unióban nevezik, a hozzáadott értékadó. Amellett, 
hogy már a beszerzés után megfizetett áfa levo-
nása is adótervezést igényel, a hajó hasznosításá-
nak vagy bérbeadásának is vannak áfaszempont-
ból érdekes aspektusai. Nem mindegy például, 
hogy a hajót magánszemélynek vagy cégnek 
adjuk bérbe, előbbi esetben ugyanis a bérbeadót 
akár áfaregisztrációs kötelezettség is terhelheti ab-
ban az országban, ahol a hajóját hasznosítja. Egy 
ilyen regisztráció pedig költséggel és rendszeres 
adminisztrációval jár, amely miatt pedig máris ott 
van a kockázat.

Ez azt jelenti, hogy például egy magyar hajótu-
lajdonosnak akár külföldi áfát kell fizetnie 
a bérbeadás után? 
Így van, ugyanis áfát valahol valakinek biztosan fi-
zetni kell a hajó bérbeadása után. S mivel – az adó-
alany cégekkel ellentétben – a magánszemélyekre 
nem lehet áthárítani az áfafizetési kötelezettséget, 
ezért azt a bérbeadónak kell teljesítenie. 

Előfordul, hogy magyar cégek valamely EU 
tagállamban vásárolnak hajót, de azt egyből egy 
másik tagállamba, például Horvátországba kérik 
leszállítani. Mit kell ilyenkor a magyar adóható-
ság irányába bevallani?
Ha a magyar vevő a hajót például Franciaország-
ból közvetlenül Horvátországba szállíttatja, akkor 
a magyar áfatörvénnyel nem kell foglalkozni, erre 
a beszerzésre ugyanis nem vonatkozik. Azonban 
rossz hír, hogy a magyar cégnek ilyenkor szük-
séges beszerezni egy horvát áfaszámot, amely 
alapján le tudja jelenteni Horvátországban a hajó 
közösségen belüli beszerzését, valamint megálla-
pítani az áfa összegét. Fontos, hogy mivel hajó-
ról van szó, a beszerzés után megállapított áfa 
levonása sosem automatikus. Ez nem egy magyar 
specifikum, hanem általános lényegében az Euró-
pai Unió egész területén. 

Az áfakérdés tehát nem kerülhető meg könnyen. 
De mi van a többi adónemmel, mint például a 
személyi jövedelemadóval? 
A jövedelemadózás témaköre jellemzően azokban 
az esetekben merül fel, amikor a céges hajót 
a tulajdonos ingyenesen saját célra hasznosít-
ja, vagy amikor a kollégákkal vagy ügyfelekkel 
kihajózik. Az ingyenes hajózás ugyanis jövedelem-
nek minősül, amely után – annak szokásos piaci 
értékét alapul véve – a cégnek több, mint 40% 
adót kellene fizetnie. Ezt pedig sokan nem tudják, 
így nem is fizetik. Ezért is kell egy hajó beszerzé-
sét jövedelemadózási szempontjából is alaposan 
végiggondolni.

Ha valaki szeretne nyugodtan aludni és a ha-
jóval kapcsolatos ügyeit rendben tudni, miben 
tudtok neki segíteni? 
Először is megvizsgáljuk, hogy elképzelését mi-
ként lehet adózási szempontból a leghatékonyab-
ban megoldani. Másodsorban pedig – nemzetközi 
hálózatunknak köszönhetően – segítünk annak 
megvalósításában. FO
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Hajós Bálját

DRÁGA HAJÓS BARÁTAINK! A WIKING MAGAZIN SZERKESZTŐSÉGE
HATALMAS LELKESEDÉSSEL ÉS ÖRÖMMEL JELENTI BE, HOGY

2019. FEBRUÁR 8-ÁN, 19:00 ÓRAKOR A BUDAPEST MARRIOTT HOTELBAN
MEGRENDEZZÜK YACHT CLUBUNK

MELYRE ŐSZINTE SZERETETTEL VÁRUNK TÉGED IS!

 ÍNYENC VACSORA  PEZSGŐ A JAVÁBÓL  FERGETEGES ÉLŐ SHOW 
 NAGYVONALÚ TOMBOLANYEREMÉNYEK  ÉS TÁNC HAJNALHASADÁSIG 

GYERE, MERT NÉLKÜLED NEKÜNK MÉG A LEGKLASSZABB BÁL SEM LENNE AZ IGAZI! 

CSAK KORLÁTOZOTT SZÁMBAN – SIESS, A FEDÉLZET GYORSAN TELIK! 

M E G H Í V Ó

E L S Ó́  D U N A I

JEGYVÁSÁRLÁS
ÉS RÉSZLETES PROGRAM ITT:
WWW.HAJOSBAL.WIKING.HU

GYORSAN TUDSZ DÖNTENI? VAGY VAN MÉG KÉRDÉSED? 
AKKOR ELÉG EGY TELEFONHÍVÁS: +36 20 974 5952 ÉS A TÖBBI A MI DOLGUNK. 

HÍVJ BÁTRAN, MI MINDIG ÖRÜLÜNK, HA HALLJUK A HANGOD! 

FIGYELEM: EZ A RENDEZVÉNY NEM NYILVÁNOS ÉS NEM SZÓL MINDENKINEK, 
BELÉPÉS CSAK NEKTEK, HAJÓSOKNAK! 



A MINŐSÉG NEM 
ÉRTÉK, HANEM 
ELVÁRÁS

A WIKING YACHT CLUB A COBALT HAJÓK 
KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓJA

20–30 láb méretű kategóriában az USA piacvezető márkája 2017–ben és 2018–ban. 
Értékesítőink várják hívásod!


