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AZ ÚJ SUBARU XV
MEGÉRKEZETT

Mindig magabiztosan, bármerre is járjon

Az új SUBARU XV egy olyan városi Crossover, ami a városon kívül is kitűnően teljesít. 
Az alapfelszereltség része a SUBARU szimmetrikus összkerékhajtása, amivel Ön hóban 
és könnyű terepen is magabiztosan vezethet. A kiemelkedő biztonságról pedig a szintén 
szériafelszereltségű, egyedülálló vezetéstámogató rendszer, az EyeSight gondoskodik. 

Tudjon meg többet: www.subaru.hu
Subaru, csak az élmény nem változott!

Üzemanyag-fogyasztás (kombinált): 6,4 - 6,9 l / 100 km. 
CO2-kibocsátás (kombinált): 145 - 155 g/km. A képen látható modell illusztráció.
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BEVEZETŐ

KEDVES OLVASÓ!
 
„Navigare neccese est” – tartja az ókori mondás, 
vagyis: „Hajózni muszáj!” Családunk tagjaival mi is 
ezen égbolt csillagzata alatt építjük hajós vállal-
kozásunkat, immár 33 éve. A hajózás szabadság, 
különleges életforma, ami már réges-rég nem a 
megkopott értelemben vett kereskedésről és hódí-
tásról szól, sokkal inkább a természet szépségéről, 
utazásról, barátokról és a családról. Prémiumminő-
ségű, komplex szolgáltatásainkat ennek fényében 
fejlesztjük nap mint nap.

Hogy mit tűztünk ki célul? Csakis a legfontosab-
bakat! Partnereink szakmai támogatását a vásárlás 
lázában, gyakorlati képzést a hajóvezetői engedély 
megszerzésében, széles körű szolgáltatást az őrzés, 
szállítás és biztonságos fenntartás érdekében, és 
egy minden könnyet elnyelő vállat, az értékesítés 
pillanatában.

Hiszen mi nem csupán vállalkozást, támogató 
hajósközpontot, de közösséget is építünk. A Wikin-
gek közösségét, a vizek szerelmeseinek biztonsá-
got nyújtó bázisát, hogy a Wiking név összeforrva 
a minőséggel és a bizalommal, unokáink számára 
is ugyanazt jelentse majd egyszer, amit számunkra 
jelent ma. Egy fantasztikus utazást a szikrázóan kék 
ég alatt selymesen ringó vizek hullámain, élmé-
nyekkel teli kikapcsolódást, sok-sok klassz barátot, 
és mint ahogy ez a magazin is: kalandokkal teli, 
tartalmas szórakozást!

Találkozzunk 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

A LupaWake az 
ország legújabb 
és legmoder-
nebb vízisport- 
centruma, ahol 
külön pályákon 
gyakorolhatnak 
a tanulók, hobbi 
wakeboardosok 
és a versenyzők is. 

Ismét egy 
kívánatos, 
mindemellett 
megfizethető 
újdonsággal  
rukkolt elő  
a Quicksilver. 
Íme az Activ  
875 Sundeck...

NO.1 
WAKEBOARD- 
PARADICSOM

BEMUTATÓ: 
QUICKSILVER  
ACTIV 875  
SUNDECK
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http://www.subaru.hu/
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ÉRKEZNEK  
AZ ELEKTRO MOS  
TEHER HAJÓK
Az első példány augusztusban kerül vízre Ant-
werpenben, és 280 db hatméteres konténerrel 
lehet majd megpakolni. Az elektromos tenger-
hajót hamarosan újabb öt bárka és hat nagyobb 
önjáró hajó követi majd, melyek éves szinten  
23 000 kamion szállítási kapacitását lesznek ké-
pesek kiváltani. A vízi járművek akkumulátorait a 
tengerparton fogják feltölteni napenergiával, szél-
malmok segítségével és megújuló energiaforrá-
sokból. Európában egyébként jelenleg nagyjából 
7300 belvízi teherhajó közlekedik, így ha évente 
500 zéróemissziós hajót sikerülne forgalomba ál-
lítani, nagyjából 15 év alatt lehetne  teljesen zöld-
dé tenni a vízi szállítást.

NEMZETKÖZI
JACHTVERSENYTOP 10

1. Cowes Week, UK 1826 óta 
több mint 1100 jacht és 8500 
versenyző állt itt rajthoz.

2. Volvo Ocean Race,   
Spanyolország A vitorlás föld-
kerülő versenyt az 1973-as első 
alkalom óta háromévente ren-
dezik meg. A 2017-ben elindult 
mezőny idén Hágába futott be.

3. America’s Cup, USA  
Bermudán zajlik a 167 éves 
történetre visszatekintő ver-
seny, melyet eddig túlnyomó 

többségben amerikai csapat  
nyert meg, de ausztrál, új- 
zélandi és svájci csapat is érke-
zett már győztesen a célba.

4. Vendee Globe,  
Franciaország A négyévente 
megrendezésre kerülő, egysze-
mélyes, kikötési lehetőség nélkü-
li földkerülő versenyen 18 méte-
res vitorlások indulnak, melyek 
a Jóreménység fokánál fordulva 
kerülik meg a földgolyót. 

5. Newport Bermuda Race,   
USA Az 1175 kilométeres ver-
seny a legrégebbi rendsze-
resen megrendezésre kerülő 
vitorlás megmérettetés, melyet 
1906-ban alapítottak.

6. Rolex Sydney Hobart,  
Ausztrália Ez az egyik legke-
ményebb offshore vitorlásver-
seny a maga 1170 km hosszú-
ságú távjával. 

7. Rolex Fastnet Race, UK 
Csaknem 250 jacht vállalja év-
ről évre a viharos időjárást az 
1126 kilométeres versenyen.

8. Chicago Mackinac Race,   
USA 536 kilométerével a 
legnagyobb édesvízi verseny, 
amely a chicagói világítóto-
ronytól rajtol, és a Mackinac- 

szigetre fut be. Az eddigi  
rekordot Steve Fossett állította 
fel 18 óra 50 perces idejével. 

9. Antigua Classic Regatta,  
Karib-szigetek Karib vendég-
szeretet, rengeteg rum, napsü-
tés és nagyszerű hajós társaság 
varázslatos kombinációja.

10. Antigua Sailing Week,  Ka-
rib-szigetek 200 jacht, 1500 in-
duló, 5000 néző – a Karib-tenger 
legnagyobb regattája az elmúlt 
két évtizedben nőtte ki magát.

FO
TÓ

: P
R

HÍREK

7

MÚZEUMMÁ ALAKUL 
TITO ELNÖK HAJÓJA

Az önrészt Rijeka város állja, az Európai 
Unió pedig további 2,8 milliárd forintnyi 
támogatást adott az egykori jugoszláv el-
nök jachtjának felújítására. A Galeb (Sirály) 
nevet viselő projekt 2020-ra készül el, ami-
kor Rijeka (Fiume) lesz Európa Kulturális 
Fővárosa – olvasható a város honlapján. 
Az 1938-ban épült hajó 1953-tól, csaknem 
30 éven át szolgálta a kommunista veze-
tőt. Ez idő alatt több mint 18 ezer tenge-
ri mérföldet tett meg, és összesen három 
földrész 18 országában kötött ki. Tito halá-
la után sokáig Montenegróban vesztegelt 
a monstrum, és már csaknem pusztulásra 
ítélték, amikor 1990-ben megvásárolta egy 
görög üzletember. A felújítási munkálatok 
azonban financiális okok miatt mégsem 
kezdődtek meg, így végül Rijeka városa egy 
2009-ben tartott árverésen 150 ezer dollá-
rért hozzájutott a Galebhez. Vojko Ober-
snel, Rijeka polgármestere elmondta: a 
Galeb azokat az időket és rezsimeket fogja 
bemutatni, amelyeket a hajó is képvisel. 
Hozzátette: ezenkívül múzeum, szálláshe-
lyek, konferenciaterem, étterem és rekreá-
ciós központ is helyet kapnak benne.

MOBILSTÉGGEL BÁRHOL KIKÖTHETSZ
A NautiBuoy egy felfújható stég, amit 
használhatunk extra élettérként a hajó 
mellett felállítva, fejesugró bázisnak vagy 
akár napozáshoz, de alkalmas SUP-, ka-
jak- és jetskidokkolónak is. Közvetlenül 
a hajó mellé tolva elvégezhetjük róla 
a karbantartási munkálatokat is. Tetszés 
szerint bővíthető, így akár saját stran-
dot is építhetünk belőle, függetlenül 

anyahajónk méretétől. Mindössze 5 perc 
alatt felfújható, összeállítható. A Sport 
széria elemei hosszában építhetők ösz-
sze, a Voyager elemek pedig változa-
tos alakban kombinálhatók egymással. 
Az egyes egységek különféle méretűek 
lehetnek. Kiegészítők is kaphatóak hoz-
zá, például nyugágyak és vízipalló.
www.nautibuoymarine.com

A LEGKISEBB ÉS A LEGNAGYOBB

A világ legkisebb luxusjachtja 
a Jet Capsule nevet viseli. Mind-
össze 7,5 méter hosszú és 3,5 
méter széles. A tojás formájú hajó 
választható egy vagy két motorral, 
benzines vagy dízelüzeműként, 
315-től egészen a 740 lóerős ki-
vitelig. Utóbbi verzió sebessége 
akár 93 km is lehet óránként, így 
wakeboard és vízisí húzására is  
alkalmas. A belső tér olyan gazda-
ságosan lett kialakítva, hogy akár 
nyolcan is elférnek benne.  

És hogy melyik a világ legna-
gyobb magánjachtja? A Jet Cap-
sule hosszát több mint hússzal 
szorozva kapjuk meg a Dilbar 
nevet viselő hajó 157 méteres 
hosszúságát. Ez alapján egyéb-
ként csak a 4. lenne a ranglistán, 
ám 15 917 tonnás bruttó súlyá-
val kiérdemelte az első helye-
zést. Belső tere 3800 négyzet-
méteres, egyébként pedig külső 
medencével és két helikopterle-
szállóval rendelkezik.
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EZ AZTÁN LUXUS: 
ITT A GLIDER JACHT

Mit tud egy csúszó jacht? Nos, nem rendelkezik 
tágas belső térrel, viszont elképesztően feltűnő, 
a nagyobb hullámokon is hánykolódás nélkül 
közlekedik, és sekély vízű kikötőkbe is gond nél-
kül lavírozik be. A Glider SS18 nevű hajót négy 
darab 270 lóerős motorral szerelték fel, amikkel 
104 km/h végsebességet ér el. A katamarán 
18 méter hosszú, az utaskabin pedig három 
méterrel a vízszint felett helyezkedik el és öt 
férőhelyes. Nemcsak a megjelenése, az ára is 
elképesztő, 400 millió forint.

LUMISHORE VÍZ 
ALATTI VILÁGÍTÁS

Éjszaka úszkálni a tükörsima, csendes 
vízben hatalmas élmény, azonban 
a lakott területtől távol a sötétség 
új dimenzióival ismerkedhetünk meg. 
A Lumishore úgy világítja meg a víz-
felületet, mintha csak egy luxusme-
dencében csobbannánk. De még 
csak fürdeni sem kell, hiszen egy ro-
mantikus vacsorának is csodás kere-
tet ad a zafírként ragyogó víz. 
A színek ráadásul állíthatók, az ORA 
sorozat kék, fehér és zöld fényt 
bocsát ki, a SUPRA fehér és kék 
színpárt, az EOS sorozat pedig a tel-
jes spektrumot felöleli. Víz alatti ka-
mera is rendelhető a rendszerhez.
www.lumishore.com

A WIKING YACHT CLUB A CROWNLINE HAJÓK 
KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓJA

AZ EGYEDISÉG 
A RÉSZLETEKBEN 
REJLIK

https://wiking.hu/product-category/crownline-hajok/?fbclid=IwAR3nYtfx9c-t7KbVZmPGlCzc0l2r29Wh8WHroFZxd0x_AWTA-IVzkZOKrYA


KIKÖTŐ KIKÖTŐ

TALÁLD MEG 
A HAJÓD!
Hajót választani hasonlóan nehéz, mint megtalálni a szá-
munkra leginkább megfelelő autót. Az objektív és szubjek-
tív szempontok mellett az a legfontosabb, mi magunk mit 
várunk egy hajótól, és hogy mire használnánk azt.
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VAN-E JOGOSÍTVÁNYOD?

PRÓBÁLJ KI  
MINÉL TÖBBET!
A Wiking Hajós Akadémia elvégzése 
nem csak azért szerencsés, mert a sike-
res vizsgát követően jogosítványt szerzel, 
hanem azért is, mert miközben tanulsz 
és gyakorolsz, különböző hajótípusokkal 
találkozol, nem beszélve az értékesítők-
ről, akikkel mindezt ki is próbálhatod. 
A hajók tesztelése során személyesen 
tapasztalhatod meg a különbséget 
a kabinos és az orrkiülős, egy kisebb és 
egy nagyobb kabinos, egy gyengébb és 
egy erősebb motorral szerelt hajó kö-
zött. Ebből a szempontból is szerencsés, 
hogy a Wiking Yacht Club közvetlenül 
a víz mellett helyezkedik el, így nem 
csak a szalonban tudod nézegetni 
a szebbnél szebb hajókat, de ki is pró-
bálhatod a gyorsulását, a kanyarodását, 
vagy a hajó sportos-elegáns mozgását. 

LEGYÉL TISZTÁBAN  
AZ IGÉNYEIDDEL! 
„Ez egy nagyon jó hajó, de nem erre 
van szükségem.” Ez az a mondat, ami 
viszonylag gyakran elhangzik az első 
hajótulajdonosok szájából és amit egy 
többnyire közepes méretű pénzügyi 
veszteség követ. Ilyenkor ugyanis keve-
sebb pénzért lehet továbbadni a hajón, 
mint amennyiért egy-két évvel ezelőtt 
megvettük. Hogy mindezt megelőzd, 
keress fel egy valóban hozzáértő érté-
kesítőt a Wiking Yacht Clubban, akivel 
együtt felméritek az igényeidet és azok 
alapján kerestek közösen egy hajót. 
Készülj fel, hogy olyan kérdéseket tesz 
majd fel neked, hogy hol fogod hasz-
nálni a hajód (folyón vagy tengeren, 
belföldön vagy külföldön), mikor akarsz 
a hajódban időt tölteni (inkább nappal 
vagy inkább este), vagy hányan szeret-
nétek benne aludni. Fontos kérdés a 
szállíthatóság és az is, új vagy használt 
hajóban gondolkodsz.

HOZD EL A CSALÁDOD!
A hajósok többsége a családjával 
száll vízre. Ezért is fontos, hogy még 
a vásárlás előtt ők is testközelből 
megismerkedhessenek a kiszemelt 
darabbal. Lehet, hogy a családodnak 
tűnik fel valami olyan, ami elkerülte 
a figyelmed, de az sem kizárt, hogy 
nekik pont egy másik hajó fog tetsze-
ni, mint amit te kinéztél magatoknak. 
Bárkinek is lesz a végén igaza, az 
a fontos, hogy a család valamennyi 
tagja magáénak érezze a hajót és 
szeressen benne lenni.

A Wiking Yacht Club tapasztalatai 
azt mutatják, hogy a hajót vásárolni 
szándékozók 40 százalékának még 
nincs hajóvezetői jogosítványa. A 
papír hiánya persze nem is akkora 
baj, hiszen nálunk, a Wiking Hajós 
Akadémián a megfelelő tanfolyam 
elvégzésével megszerezhető, így 
legalább az alapoktól indulva tud-
juk felépíteni a hajóvezető vízhez 

és hajóhoz való viszonyát. Akik nem 
rendelkeznek jogosítvánnyal, de 
hajóvásárlás céljával érkeznek hoz-
zánk, általában a baráti körükben 
„fertőződnek meg”, a cimboráktól, 
ismerősöktől kapnak kedvet hozzá. 
A hajós társaság szuper, viszont 
lehetnek olyan berögződések és 
tévhitek, amelyek meg tudják 
téveszteni a kezdő hajóst.
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CSAK FORGALOMKÉPES 
HAJÓT VEGYÉL!
Ez a kitétel éppúgy igaz az első,  
mint a tizedik hajóra. A forgalomké-
pes hajó egy Magyarországon is nép-
szerű márka terméke, aminek ismert 
az előélete, ezek garantálják ugyanis 
azt, hogy később viszonylag könnyen 
eladható lesz. Ezeken kívül fontos, 
hogy a hajó a helyi adottságoknak 
megfelelő legyen (ponyva, kabin 
mérete, hajótest formája, motorizált-
ság). A Wiking Yacht Club csak ilyen 
hajómárkákat forgalmaz – ezek közé 
tartozik többek között a Quicksilver, 
a Crownline vagy a Cobalt –, amikor 
pedig megkérdezed őket, mennyiért 
tudnák eladni, akkor pár százezer 
forint pontossággal meg tudják  
mondani azt.

MENNYIRE ERŐS 
HAJÓT VEGYEK?
A tapasztalt hajósok mindig a leg-
nagyobb elérhető motorral vesznek 
hajót. Tévhit, hogy a nagyobb motor 
többet fogyaszt, mivel ugyanazt a 
sebességet alacsonyabb fordulatszá-
mon hozza. A nagy motor kisebb zajt 
csap, gazdaságosabb a használata  
és kellemesebb közérzetet biztosít.

SPORTOS HAJÓT SZERET-
NÉK! MIRE FIGYELJEK A 
TELJESÍTMÉNYEN TÚL?
A sportos hajó választásánál fontos 
szempont, hogy pontosan milyen 
sportra és egyszerre hányan használ-
játok azt, hiszen ez meghatározza 
mind a hajó méretét, mind pedig  
a szükséges teljesítményt. Új hajónál 
könnyebb dolgod lesz, hiszen ezek-
nél jellemzően elég széles skálán 
lehet megválasztani a tel je sít ményt, 
míg használt hajónál meg kell  
találni az igényeiteknek leginkább 
megfelelő darabot.

Ez esetben nyilván egy kabinos hajó lesz 
a nyerő választás, amiből van kétsze-
mélyes fekvőkabinos és négy-, hat- vagy 
akár nyolcszemélyes állókabinos modell. 
Érdemes legalább nagyjából tudni, 
mennyit fogod használni a hajód, hiszen 
ez dönti el többek között azt is, vajon 
érdemes-e dízelmotorban gondolkodni, 

illetve van-e szükség áramfejlesztőre, 
vagy kell-e esetleg klíma. Fontos tudni, 
hogy ezeket utólag is be tudjuk szerelni 
a hajódba, így ha menet közben gondol-
nád meg magadat, akkor sincs késő.

„A mi ügyfélkörünk nagyon 
céltudatos. Tudják, hogy 
mit szeretnének és tudják, 
hogyan fogják azt elérni – 
osztotta meg tapasztalatait 
Hodács Levente. – Ők a hajó-
zás melós részével nem 
akarnak foglalkozni, őket 

az élvezeti része érdekli. 
Nálunk szezonban a vízen 
van az ügyfelek hajója, ők 
így hétköznap is gyakran ka-
nyarodnak felénk, hogy akár 
munka után kicsit kiszellőz-
tessék a fejüket. A nálunk 
lévő hajókat ezért sokkal 

többet használják a tulajdo-
nosaik, mint azokat, amiket 
minden alkalommal le és 
fel kell sólyázni. A legtöbbet 
használt hajók 150 üzem-
órát mennek egy szezon-
ban. Vannak női ügyfe-
leink is, akikről nagyon jók 

a tapasztalataink. Komolyan 
veszik a tanfolyamot és 
elfogadják a véleményünket. 
A legfiatalabb ügyfeleink 
húszas éveik végén járnak, 
a legidősebb pedig 80 év 
felett van – ő amúgy 25 éve 
a mi ügyfelünk.”

 KIK VESZNEK MA HAJÓT MAGYARORSZÁGON?

TÚRAHAJÓT SZERETNÉK! 
MIRE FIGYELJEK A MÉRETEN TÚL?
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A tapasztalatok szerint az olcsó mindig 
a drága. Nem éri meg spórolni sem a ha-
jóvásárláson, sem a karbantartáson, hiszen 
mindkettő hamar megbosszulja magát.

MILYEN KÖLTSÉGEKRE 
SZÁMÍTHATOK?
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Az öbölben békésen ringanak a ha
jók. A nap lassan eltűnik a hegyek 
mögött, miközben egyre több hajó 
fut be aznapi kalandjáról. A nap 
azonban itt még nem ér véget, sőt: 

kisebbnagyobb társaságok verődnek össze 
a hajók között, akik vagy a napi élményeiket 
mesélik, vagy csak megbeszélik az élet dol gait. 
Akadnak itt régi hajótulajdonosok éppúgy, 
mint olyanok, akiket a kíváncsiság csábított 
ide a közeli lakóparkból. Sok ilyen spontán 
pillanatot látni tengerparti és balatoni kikö

Egy jachtkikötő hangulata semmihez nem hasonlítható, és nem kell hozzá  
az Adriáig, de még csak a Balatonig sem menni. A Wiking Marina Part  
Budapestre, a Dunapartra csempészi a kikötői élet esszenciáját.

KIKÖTŐI ÉLET BUDAPESTEN

MARINA PART

tőkben, azt viszont csak kevesen tudják, hogy 
ez a semmi máshoz nem hasonlítható élmény 
Budapesten is átélhető. 

A Wiking Marina Part kikötője az Árpád hídtól 
nem messze északra, a pesti oldalon található. 
Egyik oldalról a Marina Part lakópark, másik ol
dalról a Duna határolja, egy rejtett, csendes zug 
a városban. A kikötőt eredetileg azért építette 
a Wiking Yacht Club, hogy a pesti oldalon is 
legyen egy bázisuk, aminek végül akkora sikere FO
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lett, hogy a 88 hajós férőhely mostanra teljes 
kihasználtsággal fut. Mivel az a cél, hogy a ha
jósélet fejlődjön, és ne a kikötőhelyek hiánya 
legyen a szűk keresztmetszet, ezért a tavaszi 
szezonra 24 méterrel meghosszabbítják az 
első három ágat, amivel összesen 36 továb
bi férőhellyel bővítik a Wiking Marina Part 
befogadóképességét. A 124 hajó már komoly 
kapacitás egy dunai kikötőben, és akkor még 
nem beszéltünk arról, hogy itt található az 
ország legnagyobb jetski klubja. A fejlesztés 
a kereslet láttán abszolút indokolt, a kikötő 
szerencsés fekvése miatt pedig nem árt igye
kezniük azoknak, akik itt szeretnének helyet 
bérelni hajójuknak.

 

Az, hogy a hajót Budapesten is van hol ké
nyelmesen kikötni és tartani, önmagában is 
elképesztően fontos, de ugyanennyire lénye
ges a hajózáshoz kapcsolódó szolgáltatások 
megléte és színvonala is. A Wiking Marina Part 
nemcsak olyan szolgáltatásokat kínál, mint 
a víz, az elektromosság vagy a sólyapálya, a 
szakképzett kikötőmesterek számos egyéb 
szolgáltatással is azon dolgoznak, hogy meg
könnyítsék a hajótulajdonosok életét. A hajók 
biztonságáról a 0–24 órás őrzés és a kamera

rendszer gondoskodik.  Egy jó kikötő találko
zóhelyként is szolgál, ez alól a Wiking Marina 
Part sem kivétel. Az öböl felett magasodó 
épület emeletén a cég nagy hajós részlegének 
székhelye, a földszinten pedig egy étterem 
működik. A Gyugyi’s Bistro teraszáról az egész 
kikötőt belátni, az ételek miatt pedig egyre 
messzebbről érkeznek ide a hajók.

A dunai hajózás és a gasztronómiában való 
elmerülés mellett a sportolási lehetőségek 
miatt is érdemes erre járni. A kikötő területén 
multifunkciós sportpályákat is találni, melye
ken focizni, kosarazni, teniszezni, röplabdázni 
és kézilabdázni is lehet. 

 

Mégsem itt, hanem a kikötő és a part közötti 
állóhajón van a legnagyobb élet nyáron. Ennek 
legfőbb oka az a 16 méteres medence, ami 
hatalmas népszerűségnek örvend a gyerekes 
családok körében, és egy igazi titkos tippje a 
környéken lakóknak. Ha leszáll az éj, akkor a 
felnőttek és a bárpult veszik át a főszerepet, 
ahol újabb és újabb hajós barátságok köttet
nek. És igen, mindehhez már Budapestről sem 
kell kitennünk a lábunkat.

HATÁRTALAN 
ÉLMÉNY

A WIKING YACHT CLUB A QUICKSILVER HAJÓK 
KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓJA

https://wiking.hu/product-category/quicksilver-hajok/?fbclid=IwAR0rihDZomV6GNjePD1ey2_vQmmBw2V1WdkUMYY51xVYxdjY16ZGuVSL5Ys
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HAJÓÉPÍTÉS  
A WIKING  
YACHT CLUBNÁL

HA HAJÓT VÁLASZTANI SEM EGYSZERŰ, AKKOR HAJÓT ÉPÍTTETNI MÉG 
BONYOLULTABBNAK TŰNIK. MEGFELELŐ SZAKEMBEREKKEL KÖRÜLVÉVE 
PEDIG NEM KELL TŐLE TARTANI, AZ ELSŐ TERVEKTŐL SZÁMÍTOTT MÁSFÉL 
ÉV MÚLVA RÁADÁSUL VÍZRE IS BOCSÁTHATJÁTOK AZT.

Ha számtalan külön-
böző méretű, for-
májú, felszereltségű 
és gyorsaságú hajó 
van a piacon, akkor 

miért akarnak néhányan mégis 
egyedi tervezésű hajót épít-
tetni? – merülhet fel a kérdés 
jogosan, a válasz pedig teljesen 
logikus. Azért, mert rendhagyó 
igényeik vannak – például séta-
hajózásra, vízi (tömeg)közle-
kedésre, vagy rendezvényekre 
szeretnék használni azt a bi-
zonyos hajót. Ilyet pedig már 
sokkal nehezebb katalógusból 
rendelni, szerencsére azonban 
van megoldás. A Wiking Mari-
nának ugyanis hajóépítésben, 
illetve azok üzemeltetésében is 
komoly tapasztalatai vannak.

„SZERETÜNK HAJÓT ÉPÍTENI”
„Szeretünk hajót építeni, sze-
retjük ennek a teljes folyamatát 
az igényfelméréstől kezdve 
az első tervek megrajzolásán 
át a megépítésig, illetve vízre 
bocsátásig” – árulja el Hodács 
Levente. Mivel a magyaror-
szági hajóépítés évtizedekkel 
ezelőtt minimálisra szorult 
vissza, ezért is fontos a tudás 
frissítésével kezdeni a tervezést. 
Már a legelején fontos tudni, 
milyen anyagokban és milyen 
megmunkálási technológiák-
ban lehet gondolkodni, illetve 
melyek lesznek azok a megol-
dások, amik kedvező üzemel-
tetést eredményeznek majd. 
Mindezeket az ügyfeleknek is 

részletesen el kell mondani, ami 
sok időt vesz el, de fontos része 
a tervezésnek. Maga a hajóépí-
tés szekciónként máshol zajlik, 
hiszen nem egy helyen vannak 
a legjobb hajóépítő szakem-
berek az országban. A Wiking 
Marina szakemberei gyakran 
járnak külföldi hajógyárakban, 
így tisztában vannak azzal, hogy 
ott milyen feltételekkel vállalnak 
egy hajóépítést. „Amikor 2015-
ben ellátogattunk egy német 

hajógyárba, akkor ők 2019-nél 
látták erre az első szabad idő-
pontot a naptárukban. Nyu-
gaton már komoly piaca van 
a hajóépítésnek, ez a hullám 
pedig, reméljük, idővel hozzánk 
is elér” – osztja meg tapaszta-
latait Hodács Levente. Egyedi 
megrendelésekről és igényekről 
lévén szó, a hajóépítés pontos 
időhosszát nehéz előre meg-

mondani. A tervezés többnyire 
kettő-négy hónapot vesz igény-
be, a szükséges engedélyek 
beszerzése és kivitelezés pedig 
további 11-13 hónap, azaz a 
teljes folyamat nagyjából másfél 
év. Mivel egy hajót hosszabb 
időre vesznek, mint mondjuk 
egy autót, a tervezésnél is figye-
lembe kell venni olyan szem-
pontokat, amik lehetővé teszik 
majd a későbbi átalakításokat.

TÚL A 30 EZER ÜZEMÓRÁN
A Wiking Marina eddig elsősor-
ban saját üzemeltetésre épített 
hajót. Legutóbbi ilyenjük egy 31 
méter hosszú, 10 méter széles 
alumíniumkatamarán volt, amit 
főleg rendezvényekre hasz-
nálnak. A kialakítása is ennek 
megfelelő: 110 embert lehet 
rajta kényelmesen megvacso-
ráztatni, a katamarán felépítése 
pedig lehetőséget nyújt egy 
légtérben leültetni sok embert. 
A test kialakítása miatt ráadásul 
kisebb az ellenállása, így gazda-
ságosabban üzemeltethető. 
Nem csak a saját hajók építé-
séről, de azok üzemeltetéséről 
is komoly tapasztalatokkal bír 
a Wiking Marina. Az a három 
hajó, amit 2013 óta építettek, 
mostanra több mint 30 ezer 
üzemórát ment, a menetrend 
szerinti karbantartáson kívül 
pedig semmilyen váratlan sze-
relési munkát nem igényelt ez-
alatt. Ezen is felbuzdulva most 
épül a negyedik hajó, az ötödik 
pedig a tervezőasztalon van.

„NYUGATON 
KOMOLY PIACA 

VAN A HA-
JÓÉPÍTÉSNEK, 
EZ A HULLÁM, 

REMÉLJÜK, 
HOZZÁNK  
IS ELÉR”
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A szakemberek évtizedek óta 
egyetértenek abban, hogy 
Budapest tömegközlekedé-
sében a Dunát jobban ki kell 
használni. „Ha megnézzük, 
hogy a Kopaszi-gáttól az 

Árpád hídig autóval 50 perc 
a menetidő, és mellétesszük, 
hogy egy 40 km/órával haladó 
hajóval ez kevesebb mint 
negyed óra lenne, akkor nem 
kell több magyarázat arra, 

miért lenne jó ez a buda-
pestieknek. Egy jól működő 
dunai hajórendszer ráadá-
sul nagy segítség lenne az 
agglomerációból ingázóknak 
is – világít rá Hodács Levente.  

– A budapesti személyszállító 
hajók átlagéletkora ma 40 év 
körül van, vagyis hamarosan 
időszerűvé válik ezek lecseré-
lése, ez pedig mindenképpen 
bizakodásra adhat okot.”

MI LESZ A DUNAI TÖMEGKÖZLEKEDÉSSEL?
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Mi a feladatod a Wikingben? 
Nehéz lenne pontosan definiálnom a munka-
körömet. Sokáig szervizvezetéssel és értékesí-
téssel foglalkoztam, az utóbbi években pedig 
azt mondanám, hogy igyekszem megoldani az 
összes problémát, ami a mindennapi működés-
ben felmerül.

Hogyan kerültél a céghez?
A Budapesti Műszaki Egyetem végzőseként 
kerültem ide 2004 tavaszán, és annyira beszip-
pantott a közeg, hogy itt is ragadtam. Ez persze 
nem annyira meglepő, hiszen eleve a Köz-
lekedésmérnöki Karon végeztem hajóépítő 
mérnökként. Abban, hogy ide kerültem, nagy 
szerepe volt annak, hogy már gyerekként közel 
kerültem a vízhez: én vitorláztam, édesapám 
kishajókat épített, szóval adta magát, hogy 
később ezzel foglalkozzam.

Mi volt itt az első beosztásod? 
A Wikingben nem annyira vannak beosztások, 
sokkal inkább feladatok vannak, amiket meg 
kell csinálni. Amikor idekerültem, akkor dolgo-
zott itt egy mérnök bácsi, aki szeretett volna 
már nyugdíjba menni, ezért neki kezdtem el 
segíteni a kikötői terveket összerakni, meg-
rajzolni, engedélyeztetni, illetve folyamatosan 
átvenni az ő feladatait. 2005-től aztán nagyon 
felfutott az újhajó-eladás, akkor abban vettem 
részt: én tartottam a kapcsolatot a gyárakkal 
és én néztem utána és kutattam ki, mit lehet 
módosítani az ügyfél kérésére és mit nem. 
Mivel a hajógyártás sokkal kisebb volumenben 
zajlik, mint az autó, ezért nagyobb mozgás-
tér van az egyedi igények figyelembevételére 

A MŰSZAKI EGYETEM VÉGZŐSEKÉNT KERÜLT A WIKINGHEZ, ÉS AZÓTA SEM  
TUD ELSZAKADNI A VÍZTŐL. HODÁCS LEVENTÉVEL BESZÉLGETTÜNK ARRÓL,  
MIKOR SZERETTE MEG A HAJÓZÁST, HOL TART MA A HAZAI HAJÓPIAC,  
ÉS MIÉRT ÉRDEMES KÖLTENI A SZERVIZELÉSRE.

– például másik szín, egyedi felszereltség stb. 
Ezeket megbeszélni, pontosan leegyeztetni és 
beárazni sokszor nem volt könnyű munka.

A válság aztán véget vetett az újhajó-piacnak 
Magyarországon? 
Igen, 2009-től kezdve volt néhány nehéz évünk. 
Az újhajó-értékesítés ugyan gyakorlatilag meg-
szűnt, a használtakkal való kereskedés azonban 
beindult, és ott volt még a szerviz is. Mostanra 
a válság előtt eladott hajók tízévesek, amik évről 
évre több feladatot adnak a szerviznek, még ak-
kor is, ha az adott tulajdonos viszonylag keveset 
használja azt. Öregednek a kárpitok, a műanya-
gok, a fém alkatrészek, a ponyvát kiszívja a nap, 
stb. Technikailag ezek a hajók nem különö-
sebben számítanak bonyolultnak, a motorok 
viszonylag tartós és jól szerelhető konstrukciók.

Kik vesznek hajót mostanság? 
Az Akadémiáról sok olyan ember kerül ki, aki 
később hajót is fog venni. A tanfolyam során sze-
rencsére sokféle hajóval találkoznak, így a végén 
mindenkinek van fogalma arról, milyet szeretne 
venni magának.

Annak, aki most szerezte meg a jogosítványt 
és ég benne a vágy a saját hajó iránt, annak 
mit javasolsz, mi alapján válasszon?  
A legrosszabb – és a legdrágább – az, amikor 
valaki vesz egy hajót, majd egy hónap múlva 
rájön, hogy neki mégsem erre van szüksége. 
Túl nagy, túl kicsi, kabinos, nem orrkiülős, nem 
kabinos, hanem orrkiülős stb. Az ilyen üzletek-
ből legtöbbször csak némi veszteséggel lehet 
kiszállni. A kezdő hajósoknak ezért inkább azt 

HODÁCS LEVENTE

Jó befektetés 
költeni a  
karbantartásra
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szoktam javasolni, hogy jöjjön el hozzánk, 
és megyünk egy ilyen hajóval, aztán egy 
olyannal, aztán meg egy amolyannal. 
Azzal, hogy így lesz némi összehasonlítá-
si alapja, ő maga is sokkal pontosabban 
tudni fogja, mire van szüksége. Mi is 
olyan hajókat forgalmazunk, amiknek 
használtan is van piacuk, hiszen az is 
fontos, hogy a hajótulajdonos később el 
is tudja adni a hajóját, ha mondjuk vesz 
egy nagyobbat. Mostanában sajnos egyre 
több a nem különösebben jó állapotban 
lévő használt hajó a piacon, mivel nem 
mindenki költ annyit karbantartásra, 
amennyit mi javasolnánk neki. Szerencsé-
re a mi ügyfélkörünk ebből a szempont-
ból átlag feletti, ami később meglátszik 
a hajók árán is. Az a tapasztalat, hogy aki 
használt hajót keres, az megfizeti a jól 
szervizelt és jól dokumentált hajók felárát.

Mennyire jellemző, hogy külföldről 
hoznak be használt hajót Magyaror-
szágra? 
Akad rá példa, főleg akkor, amikor vala-
melyik külföldi valuta – például most az 
amerikai dollár – meggyengül. Annyira 
messze nem jellemző, mint az autók-
nál, már csak azért sem, mert például 
Amerikából Magyarországra szállíttatni 
egy nagyobb méretű hajót már meg-
lehetősen komoly összeg. Több ilyen, 
kintről behozott hajót is újítottunk fel, de 
mindegyik ott kezdődött, hogy rá kellett 
költeni még legalább egymillió forintot, 
végül pedig ugyanannyiba került, mintha 
itthon vette volna meg.

Már egy ideje vége a válságnak. Magára 
talált az újhajó-piac? 
Minden évben egyre erősödik, de nem 
tart még ott, mint a válság előtt. A leg-
népszerűbb márkák most a Crownline 
és a Quicksilver, utóbbi egy nagyon jó 
ár-érték arányú hajó, előbbi pedig egy 
nagyon szép, minőségi és jó hírű márka. 
Egy 195-ös Crownline most nettó tízmil-
lió forinttól indul, egy 350-es Crownline 
pedig 50-60 millióba kerül nettó.

Neked mi a személyes favoritod?  
Nincs ilyenem, igazából mindegyik 
tetszik a maga módján. Azt szoktam 
mondani, hogy nem ott van a különbség, 
hogy Crownline-od van, vagy Quicksil-
vered, hanem ott, hogy van hajód, vagy 
nincs hajód. Persze aztán ha az ember 
rákap a hajózásra, és látja a különbsé-
geket a márkák között, akkor azért itt is 
inkább a drágábbikat választja.
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WIKING HAJÓS 
AKADÉMIA

A Wiking Hajós Akadémia egyedülállóan komp-
lex oktatást kínál, akár motoros, akár vitorlás jo-
gosítványt szeretnél – bár tapasztalatunk szerint 
a kettő egy csomagban a legnépszerűbb.  
 
Tanfolyamaink a főváros szívében, a Hajógyá-
ri-szigeten zajlanak. A hajózási ismereteket ta-
pasztalt szakemberek segítségével sajátíthatod 

el, az alapcsomag minimum 
4x1 gyakorlati és 8x3 elméleti 
órát tartalmaz, valamint igény 
szerint helyismereti képzést. 
A gyakorlati oktatás 2-4 fős 
csoportokban történik, a mo-
toros és a vitorlás jogosítvány 
külön-külön és kombináltan 
is megszerezhető. Nagy hang-
súlyt fektetünk arra, hogy ne 
csak a hajót, de a folyót is ala-
posan megismerd, megértsd, 
hogyan épít és bont, mikor 
biztonságos és mikor veszé-
lyes hajózni rajta. 

Az álmod egy saját hajó, hogy akkor vághass neki a víznek, amikor csak 
akarsz? Akkor fontos, hogy a hajóvezetői jogosítványt olyan helyen szerezd 
meg, ahol a legalaposabb elméleti és gyakorlati képzést kaphatod.

A kurzusok márciustól októberig havonta – 
mindig a hónap elején – indulnak, a hónap 
végén pedig le is teheted a gyakorlati és elmé-
leti vizsgát. A Wiking Hajós Akadémián ezen 
kívül tengeri jogosítványt is kaphatsz anélkül, 
hogy ezért külföldre kellene utaznod. Velünk 
a Dunán megszerezheted a szükséges tudást 
és gyakorlatot ahhoz, hogy a hajódat már 
a nemzetközi vizeken vezethesd.
 
Fontosnak tartjuk, hogy akik nálunk végeznek, 
kellő rutinnal vágjanak neki a víznek, és mindig 
tudják, kihez fordulhatnak kérdéseikkel, prob-
lémáikkal. Egy saját hajó akkor éri meg az árát, 
ha sokat használják, s hiszünk abban, hogy aki 
jó felkészítést kap, az magabiztosan ül a kor-
mányhoz, és vízre száll, amikor csak teheti.  
 
Akár folyón, tavon vagy tengeren készülsz kor-
mányozni a hajód, fontos, hogy a legjobb szak-
emberektől tanuld a technikát. Varga Viktor 
a Wiking Hajós Akadémia motoros gyakorlati 
okta tója a kezdetektől részt vesz a képzésben. 
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Mióta működik az Akadémia?
25 évvel ezelőtt kezdtük meg az oktatást. 

Mi a legfontosabb dolog, amit meg kell tanul-
nom, ha a saját hajómat akarom vezetni?
Elengedhetetlen a magabiztos elméleti és gya-
korlati tudás, mely fokozatosan szerezhető meg, 
annak, aki nálunk tanul.

Milyen hajón folyik az oktatás?
19 lábas belmotoros Crownline sporthajón folyik 
az oktatás, melynek műszerezettsége és motori-
zálása tökéletesen alkalmas erre a célra.

A kishajó kategórián belül is léteznek különb-
ségek vezetéstechnikai szempontból?
Más-más lehet a hajók mozgékonysága és ezáltal 
a tehetetlenségük is. A nagyobb méretű hajóknál 
például kicsit előre kell gondolkodni, mert a ha-
jótest késleltetve reagál. Ezeknél a modelleknél 
a kikötési manőverek során is lassabb reakcióval 
kell számolnunk.

Mit is jelent pontosan ez a 
kishajó kategória?
Kedvtelési célú belvízi jogo-
sítványt adunk, mellyel 20 
méteres hajó vezethető, 12 fő 
befogadóképességig. 

Milyen vizeken használhatom 
még a folyami vizsgán szer-
zett jogosítványomat?
Nemzetközi belvizeken, folyó-
kon, tavakon, csatornákon hasz-
nálhatják, ahol engedélyezett  
a motorhasználat.

Kormányosként fontos  
a vízismeret, a változások 
első jeleinek felismerése.  
Hogyan szerezhető meg  
ez a fajta tudás?
A vízismeret – vonalismeret 
– elengedhetetlen, mert a 
folyó vízmozgásából faka-
dóan állandóan változhatnak 
a veszélyes területek. Ezért is 
javasoljuk a jelentkezőinknek, 
hogy a tanfolyam elvégzése 
után tegyenek velünk közösen 
egy túrát. Ennek során saját 
szemükkel figyelhetik meg 
a zátonyokat, gázlókat, meg-
érthetik, milyen folyamatok 
alakítják azokat.

ÉRDEKLŐDÉS ÉS  
JELENTKEZÉS: 

Telefon: +36 20 332 4157
E-mail: akademia@wiking.hu

https://wiking.hu/hajovezetoi-tanfolyam/
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Bármi lehetséges – ez volt a a 2018-as düsseldorfi hajókiállítás jelmondata.  
Több mint 1800 kiállító jelent meg 68 országból, hogy bemutassák  
a legkülönfélébb kategóriájú és árfekvésű modelleket, központba állítva  
az élményt, a hajós életérzést és a vízi sportok szeretetét.

ÚJDONSÁGOK  
DÜSSELDORFBÓL

NEMZETKÖZI HAJÓKIÁLLÍTÁS

James Bond módjára hasítanád a ha-
bokat? Macsódizájn versenyhajóval 
repesztenél a nyílt tengeren? Vagy 
inkább a belföldi vizeken siklanál egy 
hangtalan és nulla károsanyag-kibocsá-

tású jachttal? A lenyűgöző luxus vonz, vagy csak 
a gondtalan kirándulás? Düsseldorfban idén ja-
nuárban is bárki megtalálhatta a magának való 
vízi járművet. A tematikus pavilonokban a ka-
liforniai szörfös életérzéstől a hegyi kenuzásig 
mindent bevetettek a kiállítók, hogy magukra 
vonják a figyelmet. Mi azonban természetesen 
a jachtújdonságokkal voltunk elfoglalva. 

SEALINE F430 
Az új modell körben hatal-
mas panorámaablakokat 
kapott – így minden szegletét 
átjárja a fény –, a tetejét pedig 
flybridge-dzsel koronázták 
meg a tervezők. A hajó 13,55 
méter hosszú és 4,2 mé-
ter széles. A fedélzeten két 
grillszigetnek is jut hely, és az 
F430 az első jacht ebben az 
osztályban, amely akár három, 
tökéletesen felszerelt dupla 
kabinnal is választható. A hajó 
orrán berendezett napozódeck 
állítható párnákkal gondosko-
dik a kényelemről. A joystick 
kontrollerrel gyerekjáték 
a manőverezés, a Smart  Boat 

System pedig akár tabletről 
is ellenőrizhetővé tesz olyan 
lényeges adatokat, mint a ben-
zinszint vagy a vízhőmérséklet. 
A 2 Volvo Penta IPS400 dízel-
motorral ez a modell 43 km/h 
végsebességre képes. 

EVO 43  
A nápolyi Evo Yachts fürge kis daycruiserei és 
cruiserei férfiasabb megjelenést kaptak. A stílus, 
a dizájn szinte már provokatív, határozottan 
hedonista. A hátsó fedélzet mérete például 
megduplázható horgonyzáskor, köszönhetően 
a hidraulikusan kinyitható oldalaknak. Az Evo 
43 úgy néz ki, mint egy Star Wars űrhajó, és ha 
azzal nem is versenyezhet gyorsaságban, azért 
a 37 csomós sebesség épp elég hozzá, hogy 
a legtöbb hobbihajót magunk mögé utasíthas-
suk vele. 750 000 eurós árkategóriával azonban 
szintén előrekívánkozik a mezőnyben.
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AXOPAR SHADOW 800
Némiképp robusztusabb 
megjelenésűek az egyébként 
szintén nagyon stílusos Axopar 
Boat modellek Finnországból. 
Természetesen az éghajlat 
és a kultúra visszafogottabb 
vonalvezetést diktál – Helsinki 
kétségtelenül nem hasonlít 
Nápolyra –, de a járőrhajók 
kategóriájában az Axopar 28 
Open, 28 T-Top is kifejezetten 
elegáns darabok, és kellőkép-
pen gyorsak. A fi nnek 
egyébként összefogtak a né-
met Brabus luxusautó műhely 

szakembereivel is. Közös mun-
kájuk eredménye a Shadow 
800, lélegzetelállítóan szépre 
sikeredett. Limitált száriában, 
mindössze csak 20 darab ké-
szült belőle, amikre a düssel-
dorfi  vásáron licitálni lehetett, 
397 500 eurós kikiáltási árról 
indulva. A hajók két darab 400-
as Mercury Verado Racing mo-
torral lettek felszerelve, vagyis 
szinte rakétaként képesek 
száguldani a vízen. 8,75 méter 
hosszú, 2,95 méter széles, 
a befogadóképessége 7-9 fő.

ESCAPE 1150 VOYAGE
A 1150 a 2016-os Boot Show-n debütált, ám 
azóta már több változáson is átesett, A lengyel 
gyártó helykihasználásban a maximumot nyújt-
ja, amit csak egy 11 méter alatti hajó esetében 
elképzelhetünk. Ez az első olyan modell, ame-
lyen a szalon és a konyhapult jól elkülönül a há-
lóhelyektől. Így az összezártság sokkal kényel-
mesebb, miközben az Escape 1150 ötvözi egy 
lakóhajó előnyeit az erősebb motorcsónakok tel-
jesítményével. A pilótafülkét, a nappali-étkezőt 
és a konyhát egy légtérben rendezték be, a pi-
lóta melletti ülés pedig egyetlen mozdulattal 
átfordítható az étkezőasztalhoz. Kétoldalról 
csúsztatható ajtajával a nappali összenyitható 
a hátsó fedélzettel. A hajó hossza 10,8 méter, 
a szélessége pedig 3,45 méter.

ESCAPE 1080 SOLEY
A szélsőséges időjárással, még a 4 méteres hullá-
mokkal is megbirkózik a Delphia modellje, amely 
két vagy három kabinnal is választható, így mére-
ténél fogva charterként is üzemeltethető. Négyféle 
motort kínálnak hozzá, 75-től 370 lóerősig. 
Akár víztisztó rendszerrel, szélturbinával és 
napelemmel is felszerelhető.

GALEON 460 FLY
2016-ban az Év Európai 
Motoroshajója címet nyerte 
el. Ez a férfi as karakterű hajó 
charternek is ideális mére-
tű, mivel az utasokon kívül 
személyzet számára is jut 
rajta hely. Két- vagy három-
kabinos elrendezéssel, két 
fürdőszobával kifejezetten 
lakályos modell. Fedélzetén 
a hely rugalmasan variálha-
tó, attól függően, hogy 
a napozás kerül a fókuszba, 
a kormányzás vagy a fürdés. 
Mindezt fl ybridge is kiegészí-
ti, ahonnan 360 fokban 
nyílik kilátás a vízre. 
Az IPS joystick segítségével 
a legkeskenyebb helyre is 
gyerekjáték bemanőverezni 
a hajóval, melynek hossza 
14,25 méter, szélessége 
pedig 4,37 méter.

A világ legnagyobb vízisport- 
és hajóvásárán az ipar ágak 
résztvevői minden év január-
jában találkoznak. A közel 
1900 kiállító 50 százaléka 
nem Németországból érkezik. 

A piacvezető márkák a Jean-
neau, a Bénéteau, a Bavaria és 
a Hanse, de népszerű kiállító 
például a Hallberg-Rassy, 
a Dufour, az X Yachts, az Oyster 
CNB és a Swan is. 

A jachtok, motorcsónakok és 
vitorlások mellett gumicsóna-
kok, jetski, szörf, kite- és wake-
board, vízisí, hajófelszerelések és 
-tartozékok, ruházat, fedélzeti 
elektronika, motor és egyéb 

műszaki berendezések is helyet 
kapnak a standokon. Kenukat, 
kajakokat és egyéb evezős 
hajókat is bemutatnak, és az 
evezős turizmus, búvárturizmus, 
a sporthorgászat is teret kap.

A DÜSSELDORFI HAJÓKIÁLLÍTÁSRÓL
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COBALT R3

Neodesha egy kansasi kisvá-
ros az Egyesült Államokban, 
ahol kevesebb mint 2500-an 
laknak. Az óceán messze van 
innen, folyó azonban akad,  

ez pedig éppen elég volt ahhoz, hogy  
ez a vidék legyen az a hely, ahonnan  
a világ egyik legvágyottabb folyami  
hajója kerül ki. 

KISVÁROSBÓL A NAGYVILÁGBA 
A Cobalt márkát 1968-ban alapították, 
a szabadidős tevékenységre hagyományo-
san nagy hangsúlyt fektető amerikaiak 
pedig hamar rákaptak a gyors, minőségi, 
és a részletekre nagy figyelmet fordító 
márkára. Mire a Cobalt ténylegesen meg-
erősödhetett volna, addigra jött is az olaj-
válság és a hobbicélú hajózás betiltása, 
a csőd helyett azonban inkább a külföldi 
piacokon való terjeszkedést választották, 
a bátor húzás pedig sikeresnek bizonyult. 
Ennek kulcsa, hogy a minőségben sosem 
kötöttek kompromisszumot, ami hangoz-
hatna akár egy olcsó marketingszövegnek 
is, de nem az. Ennek bizonyítéka – a hű-

séges vásárlóközönségen felül – a J. D. Po-
wer vevőelégedettségi felmérés, amiben 
a Cobalt toronymagasan az élen végzett 
nyolc éven keresztül. A gyár tapasztalatai 
szerint átlagosan csupán minden két-
századik legyártott hajóval akad valami 
probléma, ami kiemelkedő eredmény 
ebben a mezőnyben.

HA EGY ÜZLET BEINDUL... 
A családias hangulat azóta is megmaradt, 
a Cobalt pedig ötven éve folyamatosan 
fejleszt. Ennek eredménye, hogy mostan-
ra 24 különböző hajótípusuk van, ame-
lyek eladásaiból az előző üzleti évben  
140 mil lió dolláros forgalmat generáltak 
– a 37 milliárd (!) forintos forgalom fino-
man szólva sem rossz teljesítmény egy 
kisvárosi cégtől. A Cobalt számára még-
sem ez volt az idei év nagy eseménye, 
hanem az, hogy megvásárolta őket a kali-
forniai Malibu Boats, a gyár és a márkanév 
azonban egy pillanatig sincs veszélyben 
– ez már csak az elmúlt fél évszázad tel-
jesítményének tükrében is kapitális hiba 
lenne az új tulajdonos részéről.

R3: EGY UNIVERZÁLIS VÁLASZTÁS
Akinek fogalma sincs minderről, csupán 
összehozza a sors egy Cobalttal, mondjuk 
egy R3-mal, az csak annyit fog látni, hogy 
ez egy nagyon jól összerakott hajó.  
A legkézenfekvőbb autós párhuzam 
a Lexus lenne, már csak azért is, mert 
a japán luxusmárka is a J. D. Power 
felmérés örökös bajnoka. Itt nemcsak a 
kormány, hanem a műszerfal is igényes, 
természetesen kézzel varrott bőrbe van 
kötve, a helykihasználás pedig különösen 
példás, ami egy hajó esetében is fontos. 
Fontos megemlíteni a többrétegű kom-
pozit szerkezetet, ami nagy merevséget 
és relatíve alacsony, alig kéttonnás üres 
tömeget biztosít az R3-nak. Az orrkiülős 
kialakításnak hála ezzel a hajóval egyszer-
re akár 12 fő is utazhat. Az ő szórakozta-
tásukról az erős és nyomatékos motorok 
mellett a Rockford Fosgate audiorendszer 
gondoskodik. Tény, hogy a Cobalt nem 
azon hajósok választása, akik a legol-
csóbb megoldásokat keresik, aki viszont 
egyszer megérezte a márka ízét, az többé 
nemigen választ helyette mást.

A Cobalt a hajóknál 
olyan, mint a Lexus az 
autóknál: aki egyszer 
ilyet vesz, az a legrit-
kább esetben választ 

mást legközelebb. 
Az amerikai kisváros-

ból indult hajógyár 
történetének legfon-

tosabb tanulsága: soha 
nem szabad alább 
adni a minőséget! 

EGY ÉLETRE RABUL EJT
27

Hosszúság 7,27 méter
Szélesség 2,59 méter
Súly  2018 kg
Üzemanyagtartály 189 liter
Víztartály 38 liter
Befogadóképesség 10 fő

Gyártó Volvo Penta vagy Mercruiser
Teljesítmény 300, 350, 380 vagy 430 lóerő

ÁLTALÁNOS  
INFORMÁCIÓK

MOTOR

SPECIFIKÁCIÓ

https://wiking.hu/product/cobat-r3-kerje-testreszabott-ajanlatunkat/
https://wiking.hu/product/cobat-r3-kerje-testreszabott-ajanlatunkat/
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QUICKSILVER 
ACTIV 875 SUNDECK

Egyre többen keresik és kedvelik a külmo-
toros hajókat, a cannes-i hajókiállításon 
bemutatott Activ 875 Sundeck pedig 

éppen ilyen. Maga a hajó bő nyolc méter 
hosszú és három méter széles, amin akár 12 
embernek is van kényelmes hely. A napozóágy 
mérete 225 x 225 centiméter, vagyis még  
a legnagyobb franciaágyakénál is több fekvő-
felületet kínál. Hovatovább, ehhez dönthető 

háttámlák, könyöklők  
és pohártartók is járnak, 
vagyis garantált az első  
osztályú kényelem. 
A hatalmas napozóágy alatt 
egy meglepően tágas kabin 
lakozik. Ennek tervezésé-
nél odafigyeltek arra, hogy 
minél több napfény és friss 
levegő jusson be, ahogyan 
arra is, hogy a vevők a lehető 
legnagyobb mértékben 
saját ízlésük szerint tudják 
kialakítani azt. A lehajtható 
üléseknek hála itt akár hatan 
is kényelmesen ülhetnek az 
asztal körül, ha pedig leszáll 
az éj, akkor akár négy főnek 
is kényelmes alvóhelyet kínál, 
ami nagy szó egy ekkora 
méretű hajó esetében. Aho-
gyan az is, hogy ennyire jól 

Ismét egy kívánatos, mindemellett megfizethető újdonsággal rukkolt elő 
a Quicksilver. Az Activ 875 Sundeck egy tökéletes folyami hajó lett, amivel 
már komolyabb túrákat is lehet tervezni.

felszerelt legyen: a Quicksilver legfrissebb ha-
jójának fedélzetén gond nélkül rendezhetünk 
nagyobb főzéseket is, hála a beépített (LPG 
vagy elektromos) tűzhelynek, a mikrosütőnek, 
a folyó víznek, a használható méretű munka-
felületnek és persze az 50 literes hűtőnek. Rá-
adásul amikor minderre nincs szükség, akkor 
diszkréten megbújik egy szekrény mögött.  
A műszerfal is a letisztultság jegyében készült. 
A vásárlók egy 12 colos és két darab 9 colos 
GPS között választhatnak, melyeken valameny-
nyi a hajózáshoz kapcsolódó fontos információ 
leolvasható. Vezetni általában is jó a nem túl 
nagy méretű, de nagyvonalúan motorizált 
hajókat, ami alól az Activ 875 Sundeck sem 
kivétel. Az ár/érték arányban kiemelkedően 
teljesítő Quicksilver hajóját egy- és kétmoto-
ros konfigurációban is lehet rendelni, előbbi 
esetben 400, utóbbiban 500 lóerő az elérhető 
legnagyobb teljesítmény. A technikai cse-
megék közül kiemelendő a VesselView Link, 
melyen keresztül a motor valamennyi paramé-
terét figyelni lehet egy telefonos alkalmazáson 
keresztül, az első és idáig egyetlen GPS-alapú 
trimrendszer, az Active Trim és a minden  
korábbinál jobb manőverezhetőséget  
lehetővé tevő Joystick Piloting rendszer.  
A minőség és praktikum mellett elkötelezett 
Quicksilver ezúttal is remek kis hajót mutatott 
be, aminek bő 70 ezer eurós alapára is igazán 
remek ajánlattá teszi.

BEMUTATÓ:

SPECIFIKÁCIÓ

MOTOR

Hosszúság 7,99 méter
Szélesség 3,00 méter
Kajüt szélessége 2,41 méter
Üres tömeg  2462 kg
Üzemanyagtank 450 liter
Víztartály 100 liter
Férőhely 12 fő

ÁLTALÁNOS  
INFORMÁCIÓK

Gyártó Mercury külmotor
Teljesítmény 225-500 LE-ig

A QUICKSILVER MÁRKA MINDEN ESETBEN GARANCIA A MINŐSÉGRE ÉS A PRAKTIKUMRA.
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Csendben 
révbe értek 
az e-hajók

A zöldhajók trendje mindössze 
pár éve indult, éppen egy nagy 
bumm  kellős közepén vagyunk 
– a fejlődés folyamatos és az 
autós technológiából táplálko-
zik. Mutatunk két figyelemre 
méltó e-modellt, egy strando-
lásra tökéletes kis katamaránt 
és egy családi nyaralót is kiváltó 
komolyabb hajót. 

A lengyel Green Dream Boats 
gyártmánya a SollinER napele-
mes katamarán. A 6,5 méteres 
hosszúságú hajón kényel-
mesen elfér 8, de akár 10 fő, 
akik az elektromos hajtásnak 
köszönhetően zavartalanul 
élvezhetik a víz csendjét és 
normál hangerőn beszélve is 
hallhatják egymást. A SollinER 
amolyan „vízi kanapé”, amin 
utasai kellemes tempóban – 
10-12 km/h – elringatózhatnak 
a legközelebbi strandra, közeli 
szigetre, vagy egyszerűen csak 
kellően eltávolodhatnak a part-
tól ahhoz, hogy zavartalanul 
fürdőzhessenek. Ha félgázzal 
vezetik, a ha jó – a napelemes 
akkumulátorral – tulajdonkép-
pen korlátlan hatótávolságra 
képes, mivel a visszatöltés 
folyamatos. Ideális vízi jármű 
ez azoknak, akiknek egyéb-
ként már van nyaralójuk, nem 
szempont számukra, lehet-e 
a hajón éjszakázni, de szeretik 
a vízi életet. Magyarországon 
kifejezetten a Balatonra ter-
mett a zöldhajó, és még csak 

jogosítvány sem kell vezetésé-
hez, így akár bérbe adásra is 
érdemes megvásárolni. A ke-
ménytetőre szerelt napelemek 
felhős időben ugyan nem 
teljesítenek jól, de ekkor a zse-
lés akkumulátorok nagyjából 
18 órás üzemidőt biztosítanak 
egyetlen töltéssel. A SollinER 
környezettudatos, hatékony 
modell, és mivel katamarán-
ról van szó, kis vízellenállással 
számolhatunk, amitől a hajó 
nagyon stabil és biztonságos.

A 14 méter hosszúságú és 4,26 
méter széles Delphia Yacht 
Bluescape 1200-es befoga-
dóképessége max. 10 fő. 2-3 
kabinos elrendezésű, fürdőszo-
bás modell, orrán jó méretű 
napozódeckkel. Alternatívája 
lehet akár egy balatoni nyara-
lónak is, mert nagyon kényel-
mesen lakható, az utaskabin 
megfelelően zárható, és mivel 
fűthető, késő tavasztól kora 
őszig kihasználható.
Ha azt mondjuk, hogy egy 
magyar gyártó ilyen méretű 
hajóból évente maximum 
tizenötöt tudna vízre bocsá-
tani, és hozzátesszük, hogy 
a Bluescape egy 2000 darabos 
kapacitású üzemből kerül ki, 
nem kell bizonygatnunk, mi-
lyen kiforrott konstrukcióról van 
szó. Alapvetően benzinmotoros 
típus, de elektromos hajtással 
is rendelhető, ez esetben 13-16 
km/h-ás teljesítményre képes.

AHOGYAN A KÖZLEKEDÉS TÖBBI SZEGMENSÉBEN, 
A HAJÓZÁSBAN IS ROBBANÁSSZERŰEN  
TERJEDNEK AZ ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ, 
ZÉRÓEMISSZIÓS MODELLEK.

GREEN DREAM  
BOATS – SOLLINER

DELPHIA YACHT  
BLUESCAPE 1200

www.evaair.com

Az első lépés Ázsiába

Utazzon az Eva Air járatain

napi járat Tajpeibe

hetente 4-szer 
Bangkokba

https://www.evaair.com/
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D e mi történik akkor, ha úgy 
döntünk, új vizekre eveznénk, 
de közbeszól a távolság, amit 

szárazföldön kell megtenni?   
A feladat, bár bonyolult és buktatók-
kal teli, a Wiking Yacht Club számára 
egyszerűbb, mint a szakállnyírás! 
Tegyük a szívünkre a kezünket! Ami-
kor az autópályán százharminccal 
békésen autókázva méltóságteljes 
árnyék borul ránk és az útra, majd 
tekintélyes monstrumként feltűnik 
mellettünk egy kamion, platóján 
négy méter magas, húsz méter 
hosszú, három méter széles jachtszál-
lítmánnyal, legyünk bármilyen profi 
sofőrök, ott azért egy kicsit összeszo-
rul a torkunk. Nem csupán azért, 

mert maga a hajócsoda lenyűgöző 
látvány, hanem mert mindjárt ott 
a kérdés is: „Hogy került ez ide?” A vá-
lasz rém egyszerű, ugyanis ma már 
az országokon átívelő hajószállítás 
– az országonként előírt szabályozá-
sokat figyelembe véve természetesen 
– nem akadály. A Wiking Yacht Club 
profi kollégái számára legalábbis 
biztosan nem az, hiszen nem csak 
az utak részletes előkészítésében és 
megtervezésében, de a nemzetközi 
engedélyek beszerzésében is nyu-
godtan számíthatunk rájuk. Hiszen 
ha azt mondjuk, hogy a hajózás 
luxus, miért ne érdemelné meg 
a szállítás is a prémiumkategóriás 
ügyintézést és kiszolgálást?

HOGY KERÜL 
A JACHT AZ 
ORSZÁGÚTRA?

Hajót vásárolni nagyon vagány! Szelni a világ vizeit  
átadva magunkat a végtelen szabadság érzésének,  
valóban leírhatatlan élmény! 

Adria  Balaton | Adria  Duna |  
Adria  Tisza | Görögországból |  
Hollandiából | Svájcból | Angliából | 
Tengeri szállítás után európai kikötőből | 
Magyarországon belül

ÚTVONALAK

engedélyek beszerzése
túlméretes szállítások, beleértve  
a hajó egyes tartozékainak  
(pl. radarív) leszerelését is
speciális hajószállító tréler  
biztosítása
szakkíséret, szükség esetén rendőri 
kíséret szervezése
motoros hajók szállítása
vitorlás hajók szállítása, különös figye-
lemmel a tőkesúlyra és az árbócra
szállítmánybiztosítás
kikötői daruzás ügyintézése
európai országokból hozott hajó 
esetében a hajó magyarországi lajst-
romozásához szükséges dokumentu-
mok ügyintézése
sérülésmentes szállítás
ha a szállítás nem sürgős, kedvező 
feltételekkel megszervezzük azonos 
indulási helyszínről akár két hajó 
egyidejű szállítását is

SZOLGÁLTATÁSAINK

Görögország partjaitól a Dunáig, 
Amszterdam romantikus csator-
náitól az Adriáig többféle útitervvel, 
daruzással, vízből ki-vízbe be szol-
gáltatással, speciális járműparkkal és 
rugalmas, hatékony megoldásokra 
kész, elszánt csapattal biztosítják 
számunkra, hogy Európa-szerte nagy-
jából 1 hónap leforgása alatt oda 
szállítsák imádott hajónkat, ahová 
csak szeretnénk. Ha bátrak vagyunk, 
és rendelkezünk annyi spiritusszal, 
kedvvel és szállítói kapacitással, hogy 
saját magunk oldjuk meg a nyara-
lásra, charter üzemeltetésére vásárolt 
hajóink fuvarozását, természetesen 
erre is van lehetőség; a nemzetközi 
engedélyek beszerzésében is szíve-
sen segítenek a Wikingek. Ameny-
nyiben viszont a kényelmet, és nem 
utolsósorban a szívünk csücskén 
ringó hajónk biztonságát tartjuk 
mindennél fontosabbnak, úgy puk-
kantsuk ki azt a pezsgőt nappalink 
puha fotelében, és bízzuk a szállítást 
profikra. Négy és fél méter magassá-
gig, Európa határain belül, villogóval 
vagy anélkül, rendőri felvezetéssel, 
egyedi engedélyek beszerzésével, 
biztonságosan. Mert a luxus  
a jachtunknak is jár.

SECURITY
GROUP 24

KFT.

VIP
A VIP SECURITY GROUP – magyarországon egy jól csengő név a biztonsági 
területen működő cégek körében. Ön is sok helyen találkozhatott már nevünkel vagy 
jelenlétünkel. Sok éves tapasztalattal rendelkező – magasan kvalifikált, kimondottan 
ezen a szakterületen szerzett, jelentős tapasztalatokkal rendelkező – munkatársakkal 
dolgozunk együtt hosszú ideje. Kollégáink mind az egyéni, mind pedig a team (csapat) 
munkabeosztásabn – kellő rutinnal és tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy 
a VIP SECURITY GROUP egyenruhájának viselléséhez méltóak legyenek.

Célunk, hogy összeszokott szakembereink minőségi munkáját a megbízóink 
szolgálatába állítsuk. Cégünk mottója a diszkréció az észrevétlenség. 
Biztonsági szolgálatunk határozott fellépéssel, a csapat erejét bizonyítva 
képviseli ügyfeleink érdekeit.

A VIP SECURITYGROUP 24 vezetőinek célja, hogy elnyerje és megtartsa ügyfelei 
bizalmát, a szigorú minőségpolitikájának folyamatos megtartásával. Tudjuk, hogy 
az ilyen jellegű feladatkörök elsősorban bizalmi alapon épülnek fel. Azonban aki még 
csak most kerül olyan helyzetbe, hogy szüksége van a megfelelő közreműködésünkre, 
nem fog csalódni, ha első lépésként velünk ismerkedik meg, egy olyan csapattal, 
akik mindig pontosan érkeznek, józanon és higgadtan végzik munkájukat.

Elérhetőségeink:
Ügyvezető: Bódi Zsolt // +36 20 9241 063 // vipsecgroup24@gmail.com

www.vipsecuritygroup.hu

FŐBB PROFILJAINK
★ ★ ★ ★ ★

Személyvédelem
★ ★ ★ ★ ★

Telephely őrzés
★ ★ ★ ★ ★

Kintlévőség kezelés
★ ★ ★ ★ ★

Rendezvény biztosítás
★ ★ ★ ★ ★

Szórakozóhely védelem
★ ★ ★ ★ ★

Magánnyomozás

SZUPER ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA
I T TA S  JÁ R M Ű V E Z E TŐ K J O G I  K É P V I S E L E T E

A Szuper és Társai Ügyvédi Iroda, közel egy évtizedes fennállására tekint vissza. Elsőként szakosod-
tunk az ittas gépjárművezetők országos jogi képviseletére, melynek keretében a bajba jutott és az 
„alkalmilag megtévedt” ittas vezetők segítségre találnak nálunk. Fontos hangsúlyozni, hogy értelem-
szerűen nem támogatjuk az ittas gépjárművezetést – mint bűnelkövetői magatartást – ugyanakkor 

álláspontunk szerint, minden sofőrnek jár a jogszerű segítség.

Irodánk mindent megtesz annak érdekében, hogy megbízóink egyrészről a büntetőeljárás általi 
konzekvenciákat le tudják vonni – s így a döntéshozók is kellően szankcionáltnak érezzék az ügyet – 
ugyanakkor mindez ne okozzon súlyos életviteli és egzisztenciális hátrányokat az elkövető életében, 

legfőbb tekintettel arra, ha a vezetői engedély megléte a munkavégzés alapfeltétele.

W W W. IT TA S V E Z E T E S . H U
0 6 -70 -2 24 -7474

SZUPER ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA
I T TA S  JÁ R M Ű V E Z E TŐ K J O G I  K É P V I S E L E T E

, közel egy évtizedes fennállására tekint vissza. Elsőként szakosod
tunk az ittas gépjárművezetők országos jogi képviseletére, melynek keretében a bajba jutott és az

 ittas vezetők segítségre találnak nálunk. Fontos hangsúlyozni, hogy értelem
szerűen nem támogatjuk az ittas gépjárművezetést – mint bűnelkövetői magatartást – ugyanakkor 

álláspontunk szerint, minden sofőrnek jár a jogszerű segítség.

Irodánk mindent megtesz annak érdekében, hogy megbízóink egyrészről a büntetőeljárás általi
konzekvenciákat le tudják vonni – s így a döntéshozók is kellően szankcionáltnak érezzék az ügyet – 
ugyanakkor mindez ne okozzon súlyos életviteli és egzisztenciális hátrányokat az elkövető életében, 

legfőbb tekintettel arra, ha a vezetői engedély megléte a munkavégzés alapfeltétele.

W W W. IT TA S V E Z E T E S . H U
0 6 -70 -2 24 -7474

https://wiking.hu/hajoszallitas/
https://www.vipsecuritygroup.hu/
https://ittasvezetes.hu/
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2018 júliusában a Wiking Yacht Club közös 
hajótúrát szervez a jachtutazás szerelmesei-
nek. A jelentkezők hajóit 100 méteres, önjáró 
uszállyal szállítjuk Amszterdamba – innen indul 
a felejthetetlen túra a Rajna–Majna–Duna „vízi 
sztrádán” Budapest felé. 
 
A két hét közös fedélzeten olyan családi prog-
ram, ami összehozza a generációkat. Egy hosz-
szú hajótúrán mindig történik valami izgalmas,  
állandóan változik a táj, és egy nagy csapat 
minden felmerülő feladatát közösen kell meg-
oldani. Az út a rajnai szakaszon hegymenettel 
kezdődik, a Dunán pedig völgymenetben 
folytatódik, áthaladva Európa csodás tájain, és 
rengeteg látnivalót, gazdag programot kínálva: 
Rajna-völgyi 900 éves kastélyt, gótikus kated-
rálist Kölnben, a kontinens Manhattanének is 
nevezett Frankfurt felhőkarcolóit, az osztrák 
Wachau-völgy legjobb borait, vagy épp egy 
sétát Bécs belvárosában. 
 
De a leginkább emlékezetes pillanatokat 
valószínűleg a zsilipeknek köszönhetjük majd, 
melyekből Bamberg után a Majnán több mint 

1802 KILOMÉTER, 72 ZSILIP, 4 ORSZÁG, 3 FOLYÓ – IGAZI VÍZI CAMEL 
TROPHY-ÉLMÉNY VÉGIGHAJÓZNI AZ UTAT AMSZTERDAMTÓL BUDAPESTIG. 
EGYEDÜL NEKIVÁGNI MERÉSZ VÁLLALKOZÁS, HAJÓKARAVÁNNAL  
VISZONT KIHAGYHATATLAN ÉLMÉNY.

50-nel találkozhatunk. A Rajna–Majna–Duna- 
csatorna 171 kilométeres szakaszán pedig 
további 16-tal. A sok zsilipre a folyók közötti 
szélsőséges magasságkülönbségek miatt van 
szükség, a kontinentális vízválasztó legmaga-
sabb pontján például 24,3 méteren emelik át 
a hajókat. Fantasztikus érzés a többemelet-
nyi magas, algával borított betonfalak között 
várni, hogy emelkedjen a víz, és vele a hajónk, 
mígnem a száztonnás kapu hatalmas fémfogai 
megnyílnak, szabaddá téve az utat.
 
Esténként néha forgalmas kikötőkben, néha 
csendes partszakaszokon áll meg a hajókara-
ván, hogy felfedezzük a környékbeli éttermeket, 
látványosságokat, vagy épp magunk készítsünk 
bográcsvacsorát. Ez a két hét a szabadságról és 
a közösségről szól, az életreszóló élményekről. 
Nem utolsósorban egy ilyen úton rengeteget 
lehet tanulni a hajókezelésről és a folyókról is.  
 
Az Amszterdam–Budapest túra igazi bakancs-
listás kaland, amire korlátozott számban fogad-
juk a jelentkezéseket.
Regisztráció: varga.miklos@wiking.hu 

Bakancslistás  
kaland

UTAZÁS

AZ ÚTVONAL:
Amszterdam (Hollandia) – Köln (Németország) –  
Koblenz – Rajna – Miltenberg – Würzburg –  
Bamberg – Nürnberg – Rajna–Majna–Duna-csatorna
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Regensburg –  Deggendorf – Passau – Duna –  
Melk (Ausztria) – Dürnstein – Wachau-völgy –  

Bécs – Pozsony (Szlovákia) – Budapest

Az Amszterdam–Budapest út-
vonal izgalmas kihívás a sport-
hajósok számára, hiszen sok 
helyütt akár a Duna hazai sza-
kaszán megszokottnál tízszer 
nagyobb hajóforgalomban 
haladhatnak. A folyók környé-
ke számos érdekes emlékről, 
történelmi eseményről mesél, 
amelyek akár még a gyerekek 
számára is érdekesek lehet-
nek. Amszterdamban például 
kihagyhatatlan a hajózási mú-
zeum, amely visszavisz a ke-
reskedelmi hajózás múltjába, 
a Holland Kelet-indiai Társa-
ság és a tengerentúli koló-
niák világába. Bonnban talán 
épp szembe úszik velünk 
a Moby Dick nevű turistahajó, 
mely egy fehér bálnának állít 
emléket. Valamikor a 70-es 
években a cet miatt szakadt 
félbe egy kormányülés, mert az 
eltévedt állat felúszott a Rajnán 
a Parlamentig, és a Green peace 
aktivistái kísérték hajókkal 
vissza a tengerig. Königswin-
ter hegyén áll a kastély, amely 
Michael Schumacher eskü-
vőjének is helyszínéül szol-
gált, de megszállt itt Leonyid 
Brezsnyev volt szovjet államfő 
is. Hajósokat zátonyra vezető 
balladai szirénről kapta a nevét 
a 132 méter magas Loreley pa-
laszikla Sankt Goars hausennél, 
ahol olyan sebes a folyó, hogy 
kifejezetten ajánlott óvatosan 
manőverezni. 

FOLYAMI 
TÖRTÉNETEK



38

A hajózásnál hatványozottan igaz az a mondás, miszerint nem  
a cél, hanem maga az út a lényeg. Most mégis olyan desztinációkat 
veszünk sorra, melyekbe hihetetlenül izgalmas megérkezni. Legyen 
szó évszázados műemlékről, hipermodern fejlesztésről vagy páratlan 
természeti adottságokról, ezekért a helyekért érdemes útnak indulni.

AHOVÁ ÉLMÉNY BEHAJÓZNI

TOP 10
ÁLOMKIKÖTŐ

Jól gondolja, ha most 
arra tippel, hogy Du
baj kikötő tekinteté
ben sem fogja visz
sza magát. A 2017 
elején bejelentett 
Dubai Harbour a vi
lág egyik legnagyobb 
szuper jachthubnak 
ígérkezik, részben 
a grandiózus fejlesz
tési koncepciónak, 
részben a szeren
csés elhelyezkedés
nek köszönhe tően. 
A (mesterséges) Pál
masziget mellett 
elterülő kikötőben 
összesen 1400 (!) fé
rőhely lesz az akár 85 
méter hosszú hajók
nak, aminek bejára
tát egy 135 méter 
magas világítótorony 
jelzi majd a kapitá
nyoknak. Utóbbi te
tején egy kilátóterasz 
is helyet kap majd, 
ahonnan 360 fokos 
panoráma nyílik a ki
kötőre, a városra és 
az óceánra. A Dubai 
Harbour projekt per
sze korántsem kizáró
lag a kikötőt foglalja 
magában, komplex 
területfejlesztési stra
tégiát is jelent. A bő 
1,8 millió négyzetmé
teres fejlesztési terü
leten a kikötő mellett 
üzletek, bevásárló
központ, rendezvény
termek, jachtklub és 
luxusapartmanok is 
épülnek majd.

DUBAI  
HARBOUR  
EGYESÜLT 
ARAB 
EMÍRSÉGEK

UTAZÁS

VENTIMIGLIA 
OLASZORSZÁG

SALERNO 
OLASZORSZÁG

IBIZA 
SPANYOLORSZÁG

Montenegró az egyik legizgalmasabb, Ma
gyarországról is könnyen megközelíthető ten
geri desztinációvá nőtte ki magát az elmúlt 
években. Aki valaha is megfordult már a 
Kotoriöbölben, az aligha csodálkozik a gyor
san jött népszerűségen, de a statisztikák is 
azt mutatják, hogy tíz év alatt megduplázó
dott az idelátogató turisták száma. Tömeg
nyomorról azért még szó sincs, a fejlesztések 
azonban folyamatosak. Ezek közül az egyik 
leglátványosabb a Portonovi Marina: a 650 
millió eurós beruházás egy olyan, luxuslakó
parkkal egybeépült kikötő lesz, amely akár 
70 méter hosszú szuperjachtokat is képes fo
gadni. A nyárra elkészülő komplexum 238 fé
rőhelyes kikötőt kínál, aki pedig beleszeret az 
öbölbe, az választhat is magának egy lakást 
az itt épülő 275 apartman közül.

Legyen szó egy cipőről, egy autóról, vagy 
akár egy kikötőről, az olaszok szépérzé

ke valamennyi esetben megmutatko
zik. Az ezer férőhelyes Marina d’Arechi 

Nápoly alatt található, az olaszok pedig 
kivételesen ízlésesen kanyarítottak ki 

egy jókora területet az öbölből a kikötő
nek. A 340 ezer négyzetméter vízfelüle
tű kikötőben 80 darab, akár száz méter 

hosszú szuperjachtnak alakítottak ki 
beállóhelyet, így ezentúl a leggazdagab

bak sem maradnak ki az Amalfiparti 
élvezetekből. A környezetvédelmi szem
pontokat is maximálisan figyelembe ve

vő kikötő megépítése összesen  
120 millió euróba került.

A kis spanyol szigetet senkinek nem kell 
bemutatni legendás klubjai miatt, azt vi
szont már jóval kevesebben tudják, hogy 
Ibiza egyes részei – így az óváros kikötő
je – a világörökség részét képezi. A sziget 
eddig csak mérsékelten támogatta azo
kat, akik egy hatalmas jachttal kívántak 
ide érkezni, az Es Martell kikötőbe azon
ban akár 185 méter hosszú szuperjach
tok is beállhatnak majd, ami igen nagy 
előrelépés az eddigi 40 méteres korláto
záshoz képest. Ezzel elhárult az akadály 
a világ krémje elől, hogy magángép he
lyett hajóval érkezzenek a buliszigetre.

Ventimiglia kevesebb mint 15 
kilométerre van Monacótól, 
de korántsem ez az egyetlen 
érv mellette. Az idén nyárra 
elkészülő Cala del Forte kikötő 
tulajdonosa közvetetten maga 
Monaco, az üzemeltetést is ők 
végzik, vagyis nem túlzás azt 
állítani, hogy a városállam ilyen 
területvásárlásokkal próbálja 
kielégíteni a növekvő kikö
tői igényeket. Azok ugyanis 
vannak: a nyári hónapokban 
átlagosan napi 50 hajónak kell 
nemet mondani a helyhiány 
miatt, ezt a helyzetet pedig 
senki nem szereti. A Cala del 
Forte 60 méteres hosszig ké
pes hajókat fogadni, a 171 
férőhelyre pedig akár 40 éves 
bérleti szerződést is lehet kötni 
– és alighanem sokan fognak 
élni ezzel a lehetőséggel.

PORTONOVI  
MONTENEGRÓ

UTAZÁS
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Horvátországot nem kell bemutatni a ma
gyaroknak, különösen azóta, hogy egy kora 
reggeli indulással már a horvát tengerpar
ton ebédelhetünk. Dubrovnikot nemcsak 
a magyarok, a nagy tengerjáró hajók is fel
fedezték, melyek 2016ban közel 800 ezer 
turistát szabadítottak a városra. A helyiek 
egyre nagyobb részének ez nem tetszik, és 
tény, hogy jobban járunk, ha főszezonon kí
vül keressük fel Dubrovnikot. Ekkor ugyan
is Dubrovnik egy kulturálisan elképesztően 
izgalmas városnak mutatja magát – éppen 
olyannak, amilyen valójában is.

Ha álomkikötőkről beszélünk, akkor 
a monacói kikötő megkerülhetetlen. 
A fotóról, a GoldenEyeból és a For
ma–1közvetítésekről mindenki által is
mert kikötő hivatalos neve Port Hercu
les, és ez az egyetlen mély vízi kikötő az 
apró városállamban. A kikötőt 1926
ban adták át a mai formájában,  
160 ezer négyzetméteres területén 
pedig összesen 700 hajó fér el – a Port 
Hercules pedig többnyire télennyáron 
közel teljes kihasználtsággal üzemel. 
A zsúfoltság miatt a 30 méternél hosz
szabb hajókat csak a kikötőmesterek 
segítségével köthetik ki, 40 méternél 
hosszabbnak pedig egyszerűen nincs 
hely, a leggazdagabbak nagy bánatára. 

Ciprust eddig sem kerülték el a hajók, 
mi több, kimondottan kedvelt célpont
nak számít. Ezt kívánja most még egy 
szinttel magasabbra emelni egy ciprusi 
és egy egyiptomi befektető, akik a ter
vek szerint 2021re készítik el az Ayia 
Napa Marina luxuskikötőt. A 600 férő
helyes kikötőben akár 80 méter hosszú 
szuperjachtokat is tudnak majd fogadni, 
akiknek tulajdonosai és vendégei a par
ton lévő apartmanokban, az éttermek
ben, vagy a jachtklubban is kipihenhetik 
a hajózás fáradalmait. 

Ha Hjørundfjordot 
emlegettük, ak
kor Khasab mellett 
sem mehetünk el 
szó nélkül. Az ománi 
várost és környékét 
ugyanis csak az arab 
Norvégiá nak hívják, 
ami meglehetősen 
izgalmasan hangzó 
szópárosítás. A bece
név oka az errefelé 
tömegesen megta
lálható, többnyire ki
száradt fjordok, amik 
azonban megmarad
tak, azok valóban pár
jukat ritkítják. Omán
ban a hidegre sem 
lesz panasza, Khasab 
kikötője pedig úgy
szintén izgalmas hely, 
nem beszélve arról, 
hogy Dubaj is közel 
van hozzá.

Számos érv szól amellett, 
hajózási szempontból miért 
ideálisabb a Balti vagy az 
Északitenger, mint a Földközi. 
Hogy melyik a jobb és miért, 
abban évszázados vita van, 
abban azonban nem, hogy 
mindkét tengernek vannak 
kiemelkedő adottságú pont
jai. Ezek egyike a norvégiai 
Hjørundfjord, ami egy magas 
hegyekkel körülvett, kristály
tiszta vizű öböl, egy hozzá 
tartozó apró várossal. Érdemes 
persze ezt nyáron útba ejteni.

DUBROVNIK 
HORVÁTORSZÁG

PORT HERCULES 
MONACO

AYIA NAPA 
CIPRUS

KHASAB
OMÁN

HJØRUNDFJORD 
NORVÉGIA

http://bihariadam.com/
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AHOVÁ CSAK  
A VÍZEN ÁT VEZET 
AZ ÚT...

A nagybetűs Tökéletes Part megtalá-
lásához nem muszáj távoli, egzotikus 
helyeket felkeresni, elég Olaszor-
szágig elhajózni. Szardínia a Föld-
közi-tenger második legnagyobb 
szigete, és itt található Cala Luna, 
a tényleg hibátlan partszakasz. A kizá-
rólag hajóval megközelíthető helyen 
a sziklák teátrálisan omlanak bele az 

égszínkék tengerbe, a fehér homokos 
partot kisebb-nagyobb barlangok és 
búvóhelyek szegélyezik. Cala Luna 
további előnye, hogy még főszezon-
ban is viszonylag kevesen járnak erre, 
szezonon kívül pedig egy igazi elve-
szett paradicsom. Nem véletlen, hogy 
Madonna is itt forgatta a Hullámhegy 
című filmet Guy Richie-vel.

NAVAGIO BEACH,
ZÁKINTHOSZ, 
GÖRÖGORSZÁG
Görögország legtöbbet fotó-
zott partszakasza, amit képen 
alighanem mindenki látott 
már. Ennek csak részben oka 
az, hogy itt futott zátonyra 
1980 októberében az MV 
Panagiotis nevű – a pletykák 
szerint csempész- – hajó, 
amelynek roncsa a mai 
napig a parton rozsdásodik. 
A korábban Agios Georgios 
néven ismert partszakaszt 
ez a szerencsétlenség tette 
hihetetlenül népszerűvé, itt 
sétálva az embernek tényleg 
olyan érzése támad, mintha 
egy hollywoodi film díszle-
tében járna. Ha főszezonban 
járunk erre, akkor érdemes 
kora reggel vagy késő délután 
érkezni, ekkor nem csak a 
tömeg kisebb, de a fények 
is szebbek a kötelező fotók 
elkészítéséhez.

SZANTORINI,
GÖRÖGORSZÁG
A Krétától néhány órányi hajóútra 
lévő sziget egy hatalmas vulkani-
kus robbanás maradványa, hajóval 
lényegében a vulkán egykori krá-
terében kötünk ki. Már emiatt is 
kötelező hajóval érkezni, igaz, van egy 
kis repülőtere is, a Google 1,9-es érté-
keléséből kiindulva azonban hatá-
rozottan jobban jár, ha vízen közelíti 
meg a szigetet. A behajózás élménye 
is elképesztően impozáns, ahogyan 
a tengerből lassan előbukkannak 
a hegytetőn lévő kék kupolás házak. 
Szantorini igazi turistalátványosság, 
ebből fakadóan érdemes nem a nyári 
hónapokban felkeresni azt.

CALA LUNA, SZARDÍNIA, OLASZORSZÁG

Navigare necesse est – ez a római kor-
ból megmaradt mondás a 21. században is 
érvényes. Hajó nélkül az alábbi, kimondot-
tan egzotikus és izgalmas helyszínek zömét 
meg sem lehetne közelíteni.
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MAGYARORSZÁG LEGSZÉLESEBB RAY-BAN ÉS OAKLEY KÍNÁLATA!

1152 Budapest, Szentmihályi út 131.
8900 Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 1.
1024 Budapest, Lövőház utca 4-6.
1024 Vác, Széchenyi út 4-6.
2011 Budakalász, Omszk Park 1.

1062 Budapest, Váci út 1-3.

Optic World Pólus
Optic World Zalaegerszeg
Optic World Mammut
Optic World Vác
Optic World Budakalász

Sunglasses Spot

https://www.ray-ban.com/hungary
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RAJA AMPAT-  
SZIGETEK,  
INDONÉZIA
Nem csak a hajósok, de a bú-
várok igazi paradicsoma is ez 
az indonéz szigetcsoport, ami 
a tengerszint alatt és felett 
egyaránt páratlan csodákat 
rejt. Nagyjából 600 korallfajta 
él ezen a vidéken, vagyis nem 
véletlen, hogy a búvárkodás 
a legnépszerűbb szabadidős 
tevékenység ezen a környéken. 
A több mint 1500 tagból álló 
szigetcsoport további előnye, 
hogy szinte egész évben kelle-
mes a klíma és meleg a tenger.

JAN MAYEN- 
SZIGET, NORVÉGIA
Telente 18, nyaranta 35 ember 
lakik ezen a 377 négyzetki-
lométeres szigeten, aminek 
persze oka van. Leginkább az, 
hogy nincs itt semmi olyan, 
amiért érdemes lenne itt tölte-
ni az év 365 napját. Egy fontos 
érv ugyanakkor mégiscsak szól 
mellette: a tényleg érintetlen 
természet. Mivel gazdasági 
tevékenység gyakorlatilag 
nincs, ezért senkinek sincs oka 
háborgatni a szigetet, ahol 
ugyan a hőmérséklet szinte 
egész évben fagypont alatti, 
az erre szálló madarak mégis 
szeretnek itt megpihenni. Akad 
is belőlük jó néhány: sirályból 
78-160 ezer, alkabukóból 10-
100 ezer, vastagcsőrű lummá-
ból pedig 74-147 ezer példány 
fordul meg évente errefelé.

Hasonló, mint Szan-
torini, mármint abból 
a szempontból, hogy 
a sziget lényegében 
egy vulkán krátere. 
Két fontos különbség 
azért akad: egyrészt 
Deception Island 
a Déli-sarkvidéknél 
van, másrészt maga 
a vulkán is lényegesen 
aktívabb. Mégis itt ta-
lálhatóak az Antarktika 
legbékésebb kikötői, 
a bálnafeldolgozó üze-
met pedig szerencsére 
már jó ideje bezárták 

és madármenedék-
ké alakították át. Az 
Antarktika legésza-
kibb szigetén számos 
spanyol és argentin 
kutatóbázist találni, 
az aktív vulkanikus 
tevékenység pedig 
meglehetősen egyedi 
mikroklímát hoz létre. 
Akadnak olyan pontjai 
a szigetnek, ahol a víz 
hőmérséklete eléri 
a 70, a levegőé pedig 
a 40 fokot – mindez 
elég egyedi dolog 
a Déli-sarkvidéken.

Szigetnek ugyan sziget, de SGang 
Gwaay mégis egészen más, mint 
a korábban említettek. A kanadai Brit 
Columbiában lévő településen élő hai-
da nép viszonylag békésen és elzárva 
éldegélt évszázadokon át, mígnem 
egy 1880-ban kitört járványban majd-
nem teljesen odaveszett. A kóroko-
zóktól ma már nem kell tartani, 1981 
óta pedig az Unesco világörökségének 
is része. A trópusi strandokat nem itt 

kell keresni, cserébe találni itt olyan iz-
galmas kulturális örökségeket, mint a 
haida totemoszlopok, melyeket annak 
ellenére sem szállítják biztonságosabb 
helyre, hogy évente több mint 4000 
milliméter csapadék esik. A rengeteg 
eső elképesztően izgalmas flórát és 
faunát hoz létre, ami magyarázat lehet 
arra, miért választotta ezt a National 
Geographic Traveller a legjobb nemze-
ti parknak egész Észak-Amerikában.

DECEPTION ISLAND,  
ANTARKTIKA

SGANG GWAAY, BRIT COLUMBIA, KANADA

UTAZÁS

+36 20 557 1964 

WWW.PHEIDIAS.HU

AJÁNDÉK 30 000 FORINT ÉRTÉKŰ 
3 DIMENZIÓS CT FELVÉTEL
JELSZÓ WIKING  

ÉRVÉNYES 2018. 05. 31-IG

GYERE EL FOGÁSZATI-IMPLANTOLÓGIAI 
KONZULTÁCIÓNKRA

SZERETNÉL RAGYOGÓ MOSOLYT MÁR A SZEZONRA?

http://www.pheidias.hu/
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 Néhány éve hatalmas 
átalakuláson ment át  
a Lágymányosi-öböl környé-
ke, gyönyörű parkkal, étter-
mekkel várja a látogatókat. 
Az utóbbi időben pontosan 
emiatt látogatnak el ide 
egyre többen, és sok futó 
gyűjti a környéken a kilo-
métereket. Ha nem szeret-
nél elutazni a fővárosból, 
de mégis élveznéd kicsit 
a folyóparti hangulatot és 
nem zavar a nyüzsgés, ez  
a neked való hely.

 Fellegvár, Salamon-to-
rony, Királyi Palota – Viseg-
rád város híres nevezetes-
ségei. A Dunakanyar egyik 
legkedveltebb települé-
sének azonban van egy 
kevéssé ismert területe is, 
az Alsó-öböl. Ezt a szakaszt 
csak a horgászok és néhány 
kiránduló ismeri, nem 
számít turistaparadicsom-
nak. Azoknak ajánljuk, akik 
csendre vágynak.

KOPASZI-GÁT
VISEGRÁD

Duna, te csodálatos
TAVASZTÓL ŐSZIG MINDEN PÉNTEK DÉLUTÁN BEÁLLNAK AZ AUTÓPÁLYÁK,  
AHOGYAN A VÁROSBÓL A BALATON FELÉ IGYEKSZIK A TÖMEG. PEDIG HA VÍZPARTI 
PIHENÉSRŐL VAN SZÓ, A DUNA NAGYOBB VÁLTOZATOSSÁGOT KÍNÁL, HISZEN  
A MAGYARORSZÁGI SZAKASZ 417 KILOMÉTERES, TELE HOMOKPADOKKAL, ÁRNYAS 
ZEGZUGOKKAL, KISVENDÉGLŐKKEL. MUTATUNK IS 7 VARÁZSLATOS HELYSZÍNT,  
AHOVÁ MINDENKÉPP ÉRDEMES ELLÁTOGATNI. 

 Napozni és csob-
banni nemcsak a zsú-
folt fővárosi strandokon 
lehet, hanem akár 
a Duna gödi szakaszán 
is. A majdnem 6 km-es 
parton homokos és 
füves részek váltják egy-
mást, és kutyával is
látogatható a part. 
A településen egyéb-
ként termálfürdő is üze-
mel, amely egész évben 
nyitva tart. Budapestről 
pár perces kiruccanás-
sal elérhető, mégis távol 
kerülünk a város zajától.

 Télen sokan járnak ide síel-
ni, pedig az év többi részében 
is jókat lehet a környéken tú-
rázni. A Kálvária-domb tetejéről 
például érdemes megcsodálni 
a Dunakanyart. A városban is 
találni érdekességeket, például 
a főúton lévő, Dunára néző 
Napraforgó-házakat, vagy 
a Sziklakápolnát, melyben a le-
genda szerint egy remete élt.

GÖD

ZEBEGÉNY

Tavaly nagy sikert aratott 
az első fővárosi Duna-át-
úszás, amelyet a Buda-
pest Urban Games (BUG) 
keretein belül rendeztek 
meg. Szeptember 2-án 
csaknem háromszázan 
ugrottak vízbe a Sza-
badság híd pesti hídfő-
jénél a 21 fokos vízbe, és 
vágtak neki a Műegyetem 
rakpartnál záruló 470 
méteres távnak, amelyet 
kétszázan teljesítettek. 

A Duna a világ legnemzet-
közibb folyója, hiszen 10 
országon is áthalad.

Egy köbméternyi homok-
jában 10-600 mg aranyat is 
lehet találni, ám ez éppen-
hogy súrolja a gazdaságos 
kitermelhetőség határát.

Az Ínség-sziklaszirt a 
Gellért-hegynél található. 
Csak aszályos időszakban 
bukkan elő a vízből, ez pe-
dig csak a legínségesebb 
időkben fordulhat elő, 
innen a frappáns elnevezés.

Összesen 342 híd található 
a folyón.

A The Telegraph magazin idei 
listáján, a Duna a 9. helyen 
szerepelt a világ legszebb 
folyói között hajózás és pano-
ráma szempontjából is.

UTAZÁS
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Hangulatos éttermek

 A Duna szerelmeseinek 
körében fogalom. Aki nyáron 
erre hajózik, evez, vagy akár csak 
autózik, biztosan megáll  
a dunabogdányi szabadstran-
don. Abszolút jó értelemben 
retró hangulatú hely, ahol nagy  
a nyüzsgés. A víz errefelé igen 
tiszta, befelé sétálva lassan 
mélyül. A part homokos, a föveny 
szépen ápolt, a büfében pedig 
az összes klasszikust kínálják 
a hekktől a palacsintáig. Az ár-
nyas fák alatt kempingezni is 
lehet, de még ha nem is marad 
több napig az utazó, Dunabog-
dányban pár óra elég hozzá, 
hogy megszabaduljunk a nagy-
városi nyugtalanságtól.

Zegzugos utcácskáiról, 
Duna-parti korzójáról és 
skanzenjéről híres városka, de 
emellett a vízi élet is pezsgő 
a környéken. Minden év júliu-
sában megrendezik itt az Is-
ter napokat – ez a Duna ókori 
neve –, amikor napközben 
evezős és sportversenyek zaj-
lanak, a parton pedig szám-
talan családi program várja 
a látogatókat. Szombat este 
a szentendrei kuriózumnak 
számító zenés gyertyaúsz-
tatás páratlan látványában 
gyönyörködhet a közönség. 
Egyedi hangulatú kávézói, 
galériái teszik olyan hangula-
tossá Szentendrét, a víz felől 
nézve pedig néhány szigete, 
bár ezek alacsonyabb vízállás 
esetén nehezebben vagy 
nem járhatók. Budapest–
Szentendre kirándulás akár 
evezve akár motoros hajóval, 
sétával, ebéddel tökéletes 
egynapos kaland.  

 A Duna menti kerék-
párút összesen csaknem 
3000 km hosszú és négy 
országon halad át. A ma-
gyar szakasz hossza kb. 374 
km, többek között Győrt, 
Komáromot, Esztergomot, 
Budapestet és Mohácsot 
is érinti – ezek a városok 
pedig gazdagon kínálnak 
programokat, legyen szó 
városnézésről vagy egy 
kellemes ebédről. A Po-
zsonytól Budapestig tartó 
szakaszon egyre több turis-
ta tekeri végig az útvonalat. 
Akár a hajós embernek is 
érdemes biciklit pakolnia 
a fedélzetre, és a kikötések-
kor két keréken nekivágnia 
a környék felfedezésének.

DUNABOGDÁNY

Szentendre

KÉT KERÉKEN

1 FELLINI – RÓMAI-PART
A kultúrbisztró az egyik legked-
veltebb budai részen,  
a Római-parton található. Érde-
kessége, hogy a partról, csíkos 
napozóágyakból nézheted  
az esténként vetített filmeket.  
Az biztos, hogy hangulatos fo-
tókat lehet itt készíteni és a régi 
strandok hangulatát is megidézi 
a hely. Biciklivel, kocsival, sőt 
kajakkal is el lehet ide látogatni, 
és a házikedvenceket is szívesen 
látják. A dolgos, nyári hétközna-
pok után ideális hely a szellem 
újratöltésére.

1

2

3

4

5

Fürdeni szabad!

Duna-kisokos

2 PARTY CSÁRDA ÉS SZA-
BADIDŐPARK – HALÁSZI 
Vízitúrázóknak és táborozók-
nak mindenképp érdemes itt 
kikötniük. Lehetőség van a vízi 
járművek tárolására és javítására, 
de kölcsönzésre is. A parkban 
akár magunk is megsüthetjük  
a vacsoránkat, de szintúgy ajánl-
juk tesztelésre a halételekben 
gazdag menüsort.

3 RÉVCSÁRDA – ÉRSEKCSANÁD
Az érsekcsanádi étteremben 
a magyaros ízek és a rengeteg 
halétel mellett szerb fogásokat is 
kínál az étlap. 2014-ben a Gault 
& Millau könyvében is szere-
peltek, híres halászléjük pedig 
a Kulináris Örökség kitüntetést is 
megkapta. Mindig frissen főzik, 
így ötven percet kell várnia rá a 
vendégnek, ám mivel az étterem 
közvetlenül a folyóparton fekszik, 
addig  gyönyörködhet a pazar 
kilátásban. 
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BÁRMILYEN ROMANTIKUSAN IS HANGZIK, HOGY VALAKI EGY HAJÓT TEKINT  
AZ OTTHONÁNAK, SOKAN ZÁTONYRA FUTOTTAK MÁR A PRÓBÁLKOZÁSSAL, MERT  
AZ ENGEDÉLYEZTETÉS NEM EGYSZERŰ DOLOG. ÁM ELMÉLETBEN NEM IS LEHETETLEN. 
NÉZZÜK, MI KELL AHHOZ, HOGY VALAKI HOSSZÚ TÁVON BOLDOGAN ÉLHESSEN A VÍZEN.

ÁLLANDÓ LAKHELY VALAHOL A FOLYÓN

Otthon 
a vízen

Magyarországon 
nincs nagy 
hagyománya 
a hullámokon 
ringatózó élet-

módnak – inkább azokban 
a városokban népszerű, ahol 
a hajózásnak a hazainál na-
gyobb a múltja (pl. Koppen-
hágában vagy Londonban). 
Itthon legfőképp szezonális 
ajánlatokkal találkozhatunk, 
a legtöbb lakóhajót nyaralásra 
kínálja a tulajdonos. Szakem-
berek szerint ebben a kérdés-
ben semiképp nem is szabad 
egyből a mély vízbe ugrani, 
érdemes a költözés előtt né-
hány héten át tapasztalatokat 
szerezni az életformával járó 
kihívásokról. 

A BÜROKRÁCIA  
BERMUDA-HÁROMSZÖGE
Nem példa nélkül való, hogy 
Magyarországon valaki hajón 
élje az életét, de a honi sza-
bályozás azért nem könnyíti 
meg a dolgunkat. Vidéken 
még valamivel könnyebb 
az ügyintézés, de a fővárosi 
hatóságok kemény diót jelen-
tenek. A leginkább járható út 
egy kvázi állóhajót kikötőként 
elfogadtatni az illetékesekkel, 
ennek azonban az az ismérve, 

hogy csupán vontatható vagy 
tolható, de önállóan alkalmat-
lan a helyváltoztatásra. 

KIKÖTŐ VS. SZABADÚSZÁS
Leszögezhetjük: könnyebb 
hajóhoz jutni, mint konstans 
helyet találni annak tó- vagy 
folyóparton. Így hát mielőtt 
bárki nagy költségekbe verné 
magát, érdemes kiválaszta-
nia a helyet, ahol legálisan 
horgonyozhat. Alapvetően két 
megoldás közül választhatunk. 
A már említett kikötővé minő-
sítés az egyszerűbb, a bonyo-
lultabb pedig a szabadúszás. 

Előbbi esetén könnyebben 
juthatunk áramhoz, illetve jól 
ismert szárazföldi környezet-
hez kapcsolódhatunk. Utóbbi 
megoldás viszont szabadabb, 
ám számításba kell vennünk, 
hogy nem olyan könnyű dolog 
kikötésre alkalmas pontot 
találni. 

MINIMALISTÁK ELŐNYBEN
Aki minden egyes alkalommal 
két csurig megpakolt bőrönd-
del utazik nyaralni, annak 
nagy valószínűséggel lesznek 
gondjai a hajós életmóddal. 
A korlátozott mennyiségű hely 

UTAZÁS
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kemény döntések elé állítja az 
embert, főleg azt, aki hajlamos 
kötődni a tárgyakhoz. A hajón 
minden négyzetcentit józanul 
kell kihasználni, mert nem 
célszerű egész nap kerülgetni, 
illetve egyik helyről a másikra 
pakolgatni a kacatokat. Csak 
az igazán nélkülözhetetlen 
dolgokat szabad felvinni 
a fedélzetre, máskülönben 
megfeneklik a projekt. 

KITÖRÉS  
A MÓKUSKERÉKBŐL
Mondják, az életben csak 
az adó és a halál biztos, de 
napjaink városlakóit nézve 
már a rohanó tempó is helyet 
követel magának e sorban. 
A hajóra költözöttek mind 
nyugalomra vágynak, és ez az 
érzés valóban meg is található 
a fedélzeten. A vizes életmód 
egyszerűbb és lassabb is a 
szilárd alapokon nyugvónál. 
És nemcsak azért, mert nincs 
szomszédság. Az ember közér-
zetére nyugtató hatással van 
a víz látványa, állandó közel-
sége, a fedélzeti naplemente 
ismétlődő rituáléja pedig 
semmihez sem fogható. 
Akad persze árnyoldala is a 
műfajnak, elég csak az áradá-
sokra vagy a jégzajlásra gon-
dolni. Sokan beleesnek abba 
a csapdába, hogy költözés 
előtt csak a hajós élet pozití-
vumait veszik számba, aztán 
mindjárt az első télen zátonyra 
fut az elszántságuk. A rianá-
sok keletkezése kifejezetten 

hangos folyamat, ami nagyon 
intenzív élményt jelent a cson-
tig hatolóan hideg hajnalokon. 

EZERMESTEREK ELŐNYBEN
Ki ne tudná, milyen bosszantó, 
mikor beázik a plafon a nap-
paliban, vagy csőtörés jelei 
mutatkoznak a fürdőszoba fa-
lán. A lakóhajón ez ugyanúgy 
fenyeget, csak a vizes támadás 
jöhet alulról is, amit – tapasz-
talt kapitányok elmondása 
szerint – évente akár egy-
szer-kétszer is orvosolni kell. 
A penészedés szintén okozhat 
fejtörést, de páraszabályzó 
szerkezetekkel ez könnyedén 
megoldható. 

HA SENKI NINCS,  
KI ELRINGASSON
A konstans ringatózáshoz 
hozzá kell szokni, nincs mese, 
de ez tipikusan olyan problé-
ma, amit a nem hajós népek 
hajlamosak túlgondolni. Egy-
egy közelben elhaladó hajó 
hullámokat vet, ilyenkor pedig 
megmozdul a jármű, de arról 
azért szó sincs, hogy le kéne 
rögzíteni a bútorokat. 

REZSIRETTENET
Ami a költségeket illeti, kikötői 
díjjal és mederhasználati díjjal 
is számolni kell, ráadásul a fű-
tés is komolyabb tétel. Szom-
széd ugyan tényleg nincs, de 
ebből kifolyólag senki sem 
fűti körbe a falainkat. Alulról 
a víz, minden más oldalról 
pedig a szelek hűtik a hajót, 
melyen ezért aztán  érdemes 
több hőforrást is bevetni. Aki 
fázós, jobban teszi, ha fával és 
légkondival is melegít, edzet-
tebbek esetében egy pálinka 
vagy egy pohár bor is megte-
szi elalvás előtt.  

SZEMÉLYES TÉR
A remeteéletmódra szület-
ni kell, nem sokan képesek 
egyedül éldegélni egy hajón. 
Párban sem sokkal egysze-
rűbb a fedélzeten töltött idő, 
könnyedén egymás agyára 
mehet a két ember a csekély 
mennyiségű tér miatt. A páros 
verziót csak azoknak a szerel-
meseknek ajánljuk, akik vég-
telenül biztosak a dolgukban. 
A háziállatokkal viszont jól 
megférhet az ember a hajón. 
Az ebekre jó hatással van a víz 
és a ringatózás, eszükbe sem 
jut beugrani a vízbe. A vízparti 
sétákat imádják, hiszen a par-
tok rendkívül izgalmas terepet 
jelentenek számukra, de akár 
macska vagy más kedvenc is 
képes megszokni a hajózást és 
az újabb meg újabb kikötőket.

JÓ SZOMSZÉDSÁG
Unalmas emberek nem 
nagyon szoktak a fedélzet-
re költözni, úgyhogy az új 
közösség mindenképp a po-
zitívumok kategóriáját erősíti. 
Többek közt Nick Cave és 
Rod Stewart is élt hajón élete 
egy szakaszában, ők is úgy 
nyilatkoztak, hogy a hajósok 
sokkal könnyebben nyitnak 
egymás felé, mint mondjuk 
a társasházi lakók. 

A LEGJOBB HAJÓS VÁROSOK

PÁRIZS: A Szajna partján uszá-
lyokból és bárkákból átalakított 
otthonokkal találkozhatunk. 
A francia fővárosban éttermek, 
kávézók mellett mozit és köny-
vesboltot is lelhetünk a vízen. 

LONDON: Egyik legnépszerűbb 
pontja, Little Venice két kanális 
találkozásánál fekszik. A fo-
lyamatosan dráguló lakhatás 
miatt egyre többen döntenek 
a fedélzetre költözés mellett. 

AMSZTERDAM: Hollandiá-
ban a hajón lakó polgár nem 
számít csodabogárnak, hiszen 
az ország egyik legnagyobb 
városában több mint 2000 
úszó otthon található.

BERLIN: A fővárosban Fried-
richshain-Kreuzberg környé-
kén találhatók lakóhajók. 
Egyre frekventáltabbak 
a térségben található hajó-
éttermek és hajóbárok is. 

HAMBURG: A városvezetés ti-
zenéve versenyt írt ki úszó ottho- 
nok tervezésére. A kereskedelmi 
kikötő környékén sokan élnek 
hajón, de Hammerbrookban is 
egyre népszerűbb a műfaj. 

NEW YORK: Itt is kisebb va-
gyont kell kicsengetni a lakha-
tásért. Ebből kifolyólag az USA 
keleti partvidékén is nagyon 
menőnek számít a ringatózó 
életstílus. 

A VÍZ LÁTVÁNYA 
MEGNYUGTATÓ, 

A FEDÉLZETI 
NAPLEMENTE 
ISMÉTLŐDŐ 
RITUÁLÉJA 
PEDIG SEM-
MIHEZ SEM 
FOGHATÓ.

A MINŐSÉG NEM 
ÉRTÉK, HANEM 
ELVÁRÁS

A WIKING YACHT CLUB A COBALT HAJÓK 
KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓJA

https://wiking.hu/product-category/cobalt-keszleten-uj/


1 Kingston – DataTraveler Ultimate GT Igen aprócska, mégis 2 TB-os adathordozó. Ez a kapacitás elegendő például 70 órányi 
4K felbontású, vagy 250 órányi standard HD videó tárolására. Az apró DataTraveler tárolóra 200 MB/s sebességgel írhatunk, és 
300 MB/s tempóban olvashatunk róla. (1319–2273 dollár) 2 Fitbit – Alta HR Követi minden mozdulatunkat, méri a pulzusunkat, 
egész napos aktivitásunkat, éjszakai pihenésünk paramétereit, értesít a bejövő hívásokról, üzenetekről és aktuális naptáresemé-
nyekről. (44 990 Ft) 3 Sony – Lf-s50g Vezeték nélküli hangszóró, amely a Google Assistant kiegészítéssel mindig készen áll 
a segítségre. A 360 fokos térhangzásnak köszönhetően pedig csúcsminőségben hallgathatjuk kedvenc zenéinket. (200 dollár) 
4 Kodak – Ektra A készülék tervezéséért, legyártásáért, a mobilos részekért a Bullitt felel, míg a Kodak a lencséket, a kamera-
szoftvert és a márkanevet adta ennek az öthüvelykes, kompakt digitális fényképezőket idéző okostelefonnak. (179 990 Ft)
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ŐRÜLTEN TECHNIKÁS
Odavagyunk a kütyükért, mert megkönnyítik az 

életünket, szórakoztatóbbá teszik, vagy egyszerűen 
csak elkápráztatnak a tudásukkal, funkcionalitásukkal.
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5 HP Spectre – x360 Erről a kihajtható monitoros laptopról minden felesleges centimétert lefaragtak:  a micro-edge kijelzőn 
3,4 mm-esre csökkentek a szélek. (1090 dollártól) 6 LG  – PJ9 Adott egy mélynyomóként is funkcionáló dokkoló, ami felett 

misztikusan lebeg a hozzá tartozó hangszóró. (450 dollártól) 7 Bose – Soundwear Companion Hajózás közben is zenébe bur-
kolózhatsz, mégsem kell kizárnod a külvilágot. (299 dollár) 8 Sony – Nw-zX300 walkman Igen, nem tévedés, a Sony visszanyúlt 
a múltba, és előkapott onnan egy walkmant, hogy a digitális kor követelményei szerint feltuningolja azt. (245 618 Ft) 9 Notable 

– Senstone Többé nem száll el a szó, minden kósza gondolatunkat odamondhatjuk az inggalléron, csuklón hordható apró kis 
rögzítőnek. (145 dollártól) 10 FUJIFILM – GFX 50S 51,4 megapixeles, középformátumú A Fujifi lm GFX rendszerben nem csak 

a 43.8 x 32.9 mm méretű CMOS szenzor a nagy szám, de az is, hogy mindezt tükör nélküli kialakítással hozták létre. (2 299 000 Ft) 
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1 TBS – bőrből készült modell a francia hajós márkától (29 400 Ft) 2 Helly Hansen Skagen F-1 
Varrás nélküli felsőrésszel és célzottan fedélzetre tervezett talpszerkezettel (39 990 Ft) 
3 Zhik ZH – Speciális, abszolút csúszásmentes talppal készülnek az ausztrál technikai 
ruhamárka hajóscipői (99 euró) 4 Bahama – Bőr átfűzéssel, technikás gumitalppal és textil 
felsőrésszel (17 375 Ft) 5 Native Howard – Antibakteriális habszivacs-fröccsöntött anyagú, 
különösen kényelmes modell (8990 Ft) 6 Sailing 100 Tribord női – Kidörzsölődés elleni 
pántok, mikrobarázdált gumitalp, a felsőrész bőr és mesh keveréke (8290 Ft)
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AMI TAPAD, AZ...
...megelőzi a csúszást, amúgy pedig egy jó kapitány hajója 

mindig tiszta és frissen mosott, így a hófehér 
fedélzetre világos talpú cipő való.
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BMW X5/X6  
Nem csak családi  

autónak, de hajóvon- 
tatónak is ideális.

MITSUBISHI L200 
A platós Mitsubishi  

népszerűsége korántsem  
a véletlen műve.

AUDI Q7  
Mindent tudó high-tech 

óriás, akár hibrid  
hajtás lánccal is.

MERCEDES-BENZ 
X-OSZTÁLY  

Az X-osztály a márka 
első platós modellje.

Utánfutóval közlekedni 
legfeljebb elméletben 
tűnhet egyszerűnek, ez 

a papírforma legkésőbb az első 
komolyabb tolatásnál megdől. 
Különösen igaz ez abban az 
esetben, amikor nem egy apró, 
terheletlen egytengelyes után-
futót, hanem egy méretes hajót 
akasztunk autónk vonóhorgára.

MILYEN JOGOSÍTVÁNY  
KELL HOZZÁ?
Ha mi magunk szeretnénk köz-
úton szállítani hajónkat, akkor 
már annak kiválasztása előtt 
fontos tisztában lenni a szabá-
lyokkal. Eszerint B kategóriás 
jogosítvánnyal 3500 kilogram-
mot meg nem haladó jármű 
vezethető, amihez további, 750 
kilogrammot meg nem haladó 
pótkocsi köthető. Elméletileg 
így akár 4,25 tonnás szerelvényt 
is vezethetünk B kategóriás 
jogosítvánnyal, ám fontos kiegé-
szítés, hogy 750 kilónál nehe-
zebb pótkocsi esetében a kettő 
össztömegét kell figyelembe 
venni, és az nem haladhatja 
meg a 3,5 tonnát. Ez egy két-
tonnás autó esetében legfel-
jebb másfél tonna vontatmányt 
engedélyez, ennél nehezebb 
szerelvény esetében minimum 
B+E kategóriás jogosítványra 
lesz szükség.

HOGYAN LESZ  
VONÓHORGOM?
Ha most nincs az autón, akkor 
sem kell aggódni, hiszen ren-
geteg műhelyben gyorsan és 

szakszerűen felszerelik azt. Arra 
figyeljünk, hogy a vonóhorog 
használatbavételéhez újabb 
vizsga szükséges, azaz vagy 
még a forgalomba helyezés, 
vagy a vizsga lejárta előtt érde-
mes felszereltetni azt.

HONNAN SZEREZZEK  
UTÁNFUTÓT?
Ha rendszeresen magad ho-
zod-viszed a hajót, akkor érde-
mes saját utánfutót beszerezni, 
ha viszont csak évente pár 
alkalommal lenne rá szükség, 
akkor jobban jársz a bérléssel. 
A Wiking Marina utánfutók 
bérbeadásával is foglalkozik, 
ahol szakemberek segítenek 
kiválasztani a hajónkhoz legin-
kább passzoló darabot.

MENNYIVEL LEHET MENNI?
Egy hajóval a hátunk mögött 
nyilván nem akarunk szágul-
dozni és a KRESZ is hasonló 
állásponton van. Országúton és 
autóúton 70, autópályán pedig 
80 km/órás tempót engedé-
lyeznek az előírások.

MENNYIT KELL GYAKOROLNI?
Itt is helytálló megállapítás, 
hogy érdemes fokozatosan 
haladni. A vontatás fizikája már 
egészen kis utánfutónál is tud 
érvényesülni, így érdemes ezzel 
kezdeni a kanyarodással, a ma-
nőverezéssel és a tolatással 
való ismerkedést. A gyakorlásra 
értelemszerűen ne egy szűk 
belvárosi utcában, hanem egy 
elhagyatott betonplaccon  
keríts sort. Készülj fel, hogy  
ha a hajódat húzod, akkor  
az jelentősen megváltoztatja az 
autó viselkedését – különösen 
a féktávokat –, szeles időben 
pedig nem a legszerencsésebb 
hajót szállítani.

KÖZÚTON HAJÓT SZÁLLÍTANI MINDEN, CSAK NEM EGYSZERŰ  
FELADAT, OLYKOR AZONBAN ELKERÜLHETETLEN. ÖSSZESZEDTÜK, 
MIRE KELL ÉS MIRE ÉRDEMES ODAFIGYELNI HAJÓVONTATÁSNÁL.

Hogyan 
vontass 
hajót?

5 JÓ AUTÓ HAJÓVONTATÁSHOZ

MITSUBISHI PAJERO  
A hiteles japán terepjáró, 
ami mindenen átmegy – 

évtizedek óta.
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HOGYAN FÉRNEK MEG KÖZÖS 
FEDÉLZETEN A GENERÁCIÓK?

GENERÁCIÓK ÖSSZEZÁRVA PÁR NÉGYZETMÉTEREN. RIZIKÓSAN HANGZIK?  
PEDIG SOKKAL TÖBB LEHETŐSÉG REJLIK BENNE, MINT AMENNYIRE 
PROBLÉMÁS NAK TŰNIK ELSŐ HALLÁSRA. A HAJÓS CSALÁDI NYARALÁS 
JÓ ESÉLY, HOGY KÖZELEBB HOZZA A SZÜLŐKET ÉS A GYEREKEKET  
EGY OLYAN KORBAN, AMIKOR EGYÉBKÉNT A LEGTÖBB FIGYELMET  
A MOBILTELEFONUNKNAK SZENTELJÜK.  

Egy hajóban 
nyaralunk

H a szeretsz valakit, ajándékozz neki 
az idődből. Egyszerű gondolat, amit 
ma sajnos egyáltalán nem könnyű 
megvalósítani. Amikor sok a munka, 
a feladat, akkor a családunktól és  

a pihenéstől vonjuk meg az időt. Pedig minden 
kapcsolat fejlődéséhez együtt töltött időre van 
szükség, közös élményekre, nevetésre, beszél-
getésre. Talán bele sem gondolunk, hogy ami-
kor a kötelezettségeinkre hivatkozva maradunk 
ki a családi együttlétekből, tulajdonképpen azt 
üzenjük a szeretteinknek: a munka nem várhat, 
de ti igen. Ezt a csorbát képes kiköszörülni  
egy-egy családi nyaralás.

Ám épp itt az első buktató. Ha minden felgyü-
lemlett problémánk, nézeteltérésünk oldódását 
a közös vakációtól várjuk, ha a mulasztásainkat 
egyszerre akarjuk bepótolni, túl nagy lesz a tét. 
És a feszültség is, amennyiben nem teljesülnek 
az elvárásaink. A nyaralás mindenki számára 
a kikapcsolódás időszaka, de hogy kinek mit 
jelent ez a szó, az már egyénenként és generá-
ciónként is nagyon változó lehet. Nem könnyű 
megvalósítani az „élni és élni hagyni” szabá-
lyát, mégis törekedni kell rá. Két éve egy angol 
kutatás arra a kicsit sem meglepő eredményre 
jutott, hogy amíg a szülők számára a pihenés 
jelenti a megváltást, addig a gyere keik kalan-
dokat várnak a nyaralástól. Ezért olyan fontos 
átgondoltan megválasztani az útvonalat és  
a kikötőket, előre feltérképezni a szóba jöhető 
programokat, és egyeztetni róla az együtt 

utazókkal. Jó meghallgatni mindenkit arról, 
milyen reményekkel és vágyakkal vág neki 
a nyaralásnak. Ha indulás előtt meggyőződtünk 
róla, hogy minden résztvevőnek bőven jut majd 
testhezálló program, az már fél siker. 

A másik csapda, ha elhisszük, hogy az együtt 
töltött idő mennyisége számít, nem a mi-
nősége. Mivel a hajón nagy az összezártság, 
a kikötések után jó, ha mindenki szusszanhat, 
akár külön-külön is. Nem szabad erőltetni az 
állandó közös kirándulást, sétát, városnézést. 
Kapjon mindenki szabad teret és szabad időt, 
ne nézzünk csúnyán arra, aki épp nem akar 
a többiekkel együtt mozdulni. Viszont ki-
nek-kinek legyen meg a maga feladata, vegye 
ki a részét a közösből. Bevásárlás, takarítás, 
mo  so gatás, fagyűjtés, tűzrakás, a legkisebbek 
pesztrálása – az összehangolt tevékenység kö-
zösségépítő hatású. A lényeg, hogy az elvég-
zendő munka az első pillanattól jól definiált 
legyen, ahogyan az elvárt eredmény is. Nagyon 
fontosak a rituálék, például a közös étkezések 
vagy épp a vacsorák utáni beszélgetések, amik 
mindennap ismétlődnek és állandó keretet ad-
nak. A beszélgetések témáját azonban úgy kell 
megválasztani, hogy mindenki hozzászólhas-
son. A gyerekek feje felett elbeszélgető felnőt-
tek talán jól érzik magukat egymás között, de 
a kisebbekben végtelenül unalmas emlékként 
maradnak meg ezek az alkalmak. A hétközna-
pokban egyes kapcsolati nehézségeket köny-
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nyű észrevenni: a folytonos veszekedés például 
egyértelmű jel. Más esetekben viszont kevésbé 
egyértelműek a tünetek: amikor valaki egyre 
kevesebbet tartózkodik otthon, mert nem érzi 
magát oda tartozónak, vagy amikor a csa lád-
tagok beszélgetés nélkül léteznek egymás 
mel lett. Esetleg beszélgetnek, de semmi más-
ról, csak munkáról, gondokról, teendőkről, szó-
rakoztató vagy mély, személyes témákat so-
sem érintenek. A közös utazás nem fogja egy 
csapásra megoldani az összes nehézséget, és 
nem is feladata, hogy itt tisztázzuk egymás sal 
a nézetkülönbségeket. Inkább érdemes eze ket 
átmenetileg félretenni, mert ha a ma ra dék 
közös pontra koncentrálunk, könnyebben visz-
szafordítható az eltávolodás. Ehhez azon ban 
arra van szükség, hogy minden ki vé leményét 
vegyük figyelembe az út során, és hozzunk 
közös döntéseket. A hajónak van kapitánya, és 
a vízen övé az utolsó szó, ám a parton számít-
son minden szavazat azonos értékűnek.

ÉRV A KÖZÖS HAJÓS  
NYARALÁS MELLETT 

1 Magunk mögött hagyhatjuk a 
szárazföldi gondokat. Szem-
ben a munkahelyi és a többi 
felszínesebb kapcsolattal, a 
családon belül nincs szükség 
arra, hogy másnak mutassuk 
magunkat, mint amilyenek va-
gyunk. Van valami hihetetlenül 
megnyugtató abban, ha nem 
kell megmagyaráznunk ma-
gunkat ahhoz, hogy megértést 
és elfogadást kapjunk.

2 Az emberi faj természeti 
környezetben fejlődött ki, 
genetikailag belénk kódoltan 
szabadulunk fel a zöldben. 
A természethez való kapcso-
lódás elengedhetetlen fizikai 
és pszichológiai egészségünk 
szempontjából is. Az új tájak 
felfedezése, a közös élmények 
jót tesznek a kreativitásnak, 
a természetközeli nyaralások 
pedig fokozzák a stresszel 
szembeni ellenállóképességet.

4 Minőségi időt tölthetünk együtt. 
Távol a szokásos környezetünk-
től, sokkal könnyebb jelen lenni a 
pillanatban és a családunk ban. Újra 
szerephez juthatnak a hétköznapi 
rohanásban időpazarlásnak minősí-
tett tevékeny ségek. Felhőbámulás, 
társasjátékozás, majomhintáról ug-
rálás, röplabdázás, közös éneklés…

5 A kamaszok kezéből úgysem 
fog egy hétre kiesni a telefon, de 
ha pontos szabályokat állítunk 
fel, az étkezések, az esti tábortűz 
és beszélgetés idejére mindenki 
félreteheti a technikát.

3 Gazdagabbak leszünk egy 
csomó fotóval, videóval, amiket 
visszanézve bármikor felidézhetjük 
a szép emlékeket és a jó érzéseket.

6 Épp az összezártság révén 
többet megtudhatunk egy-
másról és a szélesebb család-
ról. Még ha évközben sokat is 
vagyunk együtt, nyilván a napi 
rutin tölti ki az időnk nagy 
részét. Munka után az otthoni 
feladatok, tanulás a gyerekek-
kel, különórák kötik le a figyel-
münket, ritkán van alkalmunk 
kizökkenni a megszokott 
kerékvásából. A nyaralás csupa 
olyan élményt hoz, amire más-
kor nincs lehetőségünk. 

A sok közös élmény lehetőséget ad rá, hogy 
túllépjünk a szokásos rutinon. Beszélgethe-
tünk arról, mit gondolunk egy adott hely-
színről, emberekről, akikkel találkoztunk, 
észrevehetjük és visszajelezhetjük egymás-
nak a pozitívumokat, ki mit tett a csapatért. 
A szimpla „ügyes voltál” vagy „finom volt az 
ebéd” nem elég, az igazi elismerés konkrét. 
Tehát „nagyon profin csomóztad ma meg a 
kötelet, és figyeltem, hogy mindezt öt másod-
perc alatt megoldottad” vagy „a pörkölthús 
egészen omlós lett, és a szósz pont olyan sűrű 
volt, ahogy szeretem”. Ezek a mondatok azt 
üzenik, hogy nem csak úgy letudjuk a dicsére-
tet, tényleg figyelünk egymásra. Nem csak azt 
látjuk, mit teszünk, de azt is, ahogyan. 
Természetes, hogy egy ilyen út során adód-
nak konfliktushelyzetek is. A lényeg, hogy ne 
maradjanak tisztázatlan viták, beszólások. Ne 
higgyük el, hogy a másik „majd túlteszi magát 
a dolgon”. Nagyon fontos az időzítés, fáradtan, 
kapkodva vagy még felpaprikázott állapotban 
sosem szabad belekezdeni a rendezésbe, mert 
az csak személyeskedéshez és újabb vitához 
vezethet. Mindig várjuk ki az alkalmas nyu-
godt pillanatot, amikor előhozakodhatunk a 
kritikus témával. Minden érintett mondhassa 
el, hogyan élte meg a helyzetet, hallgassuk 
végig egymást, és magunkról beszéljünk, ne 
arról, mit gondolunk, mit tett a másik. Ezek 
a beszélgetések mintát adnak arra is, hogyan 
kommunikáljunk majd otthon, amikor keve-
sebb idő és energia jut egymásra. FO
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Ismerje meg a Mitsubishi legújabb modelljét, a sportos 
és izgalmas Eclipse Cross-t! A teljesen új fejlesztésű 
Eclipse Cross egy kupé hangulatát árasztja, de ez az 
autó tagadhatatlanul egy Mitsubishi SUV.

Sportos orr-rész és high-tech hátsó lámpák: a dina-
mikus, látványos formavilág egy atléta robbanékony 
erejét sugallja. Mindez egy erőteljes egyéniségben forr 
egybe, ami csak arra vár, hogy Ön felfedezze.

Tudjon meg többet: eclipsecross.mitsubishi.hu

Fogyasztás (kombinált): 6,6 – 7,0 l/100 km. CO2 kibocsátás (kombinált): 151-159 g/km. További részletekről érdeklődjön márkakereskedéseinkben. 
A képen látható modell illusztráció.

http://www.mitsubishi.hu/eclipse-cross.html
http://www.mitsubishi.hu/eclipse-cross.html
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Maximális tudatos
ságot igényel. Mivel 
minden az egyen
súlyod megtartá
sáról szól, sokkal 
inkább odafigyelsz 
a légzésre, a tested
re és az elmédre is.

Szuper szórakozás! 
Az biztos, hogy 
amint a deszkára 
lépsz, az egódat 
a parton hagyod, 
és az oktatóra, na 
meg a saját ké
pességeidre bízod 
magad. Ha pedig 
a vízben kötnél ki, 
csak nevess egyet és 
próbáld meg újra!

Erősíti a törzsiz
mokat, ezért aztán 
megszünteti a de
rékfájást. Bármilyen 
más sporthoz is 
elengedhetetlenek 
az erős core izmok, 
hiszen ezek sta
bilizálják a testet. 
A mozgó felületen 
végrehajtott gya
korlatoknak hála, 
a felszíni és a mély
izmok is sokkal 
intenzívebben dol
goznak. Esés nélkül 
csak akkor leszel 
képes megállni és 
pózolni a deszkán, 
ha tested minden 
izma összehan
goltan működik, 
vagyis javul az 
izom egyensúlyod. 

Szabadban edzeni 
a legjobb, a napsü
tés hangulatjavító 
hatású, és feltölti 
szervezet Dvita
minraktárát.

Ha szeretnéd fej
leszteni az egyen
súlyérzéked, ennél 
jobb megoldást 
nehezen találsz. 
A SUPjóga segít, 
hogy megtudd, 
mely testrészeid 
erősek és melye
ket érdemes még 
fejleszteni, tehát 
keresztedzésnek is 
ideális lehet például 
futók számára.

TESTNEK ÉS LÉLEKNEK
Már a deszkán állva evezés is igen relaxáló, hiszen közben 
gyönyörködhetsz a vízparti környezetben. Ám ha a hullámzó 
lebegést néhány ászanával is megfűszerezed, ugyancsak  
különleges élményben lehet részed. Nézzük, melyek  
a SUP jóga legnagyobb előnyei!

3 GYAKORLÓ PÓZ
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Az 50es, 60as években a hawaii 
szörfösök az oktatáshoz kezdtek 
evezőt használni. A 2000es évek 
elején néhány amerikai szörfös 
fejlesztette edzésformává a SUPot, 
hogy akkor is haladhassanak a desz
kával, amikor nincsenek hullámok 
a vízen. Mostanra az amerikai parti 
őrség vízijárművei között is megta
lálhatóak az evezős deszkák, és mi
óta elterjedtek a könnyen szállítható, 
felfújható típusok – 2006ban fejlesz
tette ki az elsőt a The Red Paddle 
Company –, a sportág rajongótábora 
megállíthatatlanul növekszik. 

A SUP TÖRTÉNETE

3 ALAPSZABÁLY
LASSAN MOZOGJ A hirtelenkedés
nek az lesz az ára, hogy a vízben 
landolsz. Inkább próbáld kontrollál
tabban végrehajtani a mozdulatokat 
és ügyelj a légzésed ritmusára is!

FIGYELJ A DESZKÁRA A paddle
board fogója általában a súlypont
jának centrumában helyezkedik 
el, ezért érdemes neked is ezen 
a részen maradnod. 

NÉZD A HORIZONTOT Könnyedén 
elveszítheted az egyensúlyod, ha 
a tekinteted gyorsan mozgatod.  
A szemedet végig tartsd egy ponton, 
és az ne a lábfejed legyen. 

1

2

3

EGYSZERŰ ÜLŐ PÓZ Törökülés, egye
nes törzzsel, kezed pihentesd a térde
den. Lélegezz mély hasi légzéssel.

1

LEFELÉ NÉZŐ KUTYA Ereszkedj fek
vőtámaszba és lassan kezdd felfelé 
tolni a csípőd. A lábad és a karod is 
tartsd nyújtva, hátad legyen egyenes. 
Végy pár mély lélegzetet.

2

PILLANGÓ Törökülésben nyomd egy
máshoz a talpad, térdedet távolítsd 
egymástól. Vegyél mély levegőt, és 
dőlj előre, amennyire csak tudsz.

3

1 5 7

2
6

AHOL KIPRÓBÁLHATOD: LupaTó | Mermaidcrew | Club Tihany, SUP Center | Balatonföldvár | Viharsarok Vitorlás Központ

Elűzi a stresszt.  
A természet nyug
tató erejét a jóga
pózokkal tovább 
fokozhatod, így 
garantáltan magad 
mögött hagyhatod 
a hétköznapi prob
lémákat. Az állandó 
egyensúlyozásból fa
kadó koncentráció  is 
elősegíti a maximális 
kikapcsolódást.

3

Ez a mozgás 
egyformán jó 
kihívás kezdőknek 
és haladóknak is, 
csak a gyakorlatok 
összetettségén kell 
változtatni.

4

W I K I N G  Y A C H T  C L U B

Limitált, egyedi kedvezményeket biztosító 
klubkártya, kizárólag klubtagok részére.

A klubkártyának köszönhetően az alapkedvezményeken kívül:
– literenként 10 Ft kedvezményt biztosítunk benzinkútjaink mindenkori áraiból
– minimum 10%-al olcsóbban veheted igénybe folyamatosan bővülő számú 
  partnereink szolgáltatásait

A klubkártya csak aktív szezonbérlők és érvényes kikötői szolgáltatásokra vonatkozó szer-
ződéssel rendelkező tagjaink számára elérhető.* A klubkártya nem átruházható, nem 
pótolható és kizárólag hajóvezetői jogosítvánnyal, 2018. december 31-ig érvényes. 
Minden további információ elérhető a wiking.hu oldalon.

* Árlista szerinti, egyösszegű, április 15-ig előre történő díjfi zetés esetén 

VÁLJ WIKING KLUBTAGGÁ, 
HASZNÁLD EXKLUZÍV KLUB-
KÁRTYÁDAT ÉS RÉSZESÜLJ 
A CSAK KÁRTYATULAJDONOSOK-
NAK JÁRÓ KEDVEZMÉNYEKBŐL!

W I K I N G  YA C H T  C L U B

VÁLJ WIKING 
KLUBTAGGÁ, 
ÉS RÉSZESÜLJ 
AZ EXKLUZÍV 
KEDVEZMÉNYEKBEN! 
Kedvezményekre jogosító klubkártya,
kizárólag klubtagok részére.

E-MAIL: WIKING@WIKING.HU TELEFON: +36 20 974 5952

WWW.WIKING.HU FACEBOOK / WIKING YACHT CLUB

AKÁR 30% KEDVEZMÉNY!

FOLYAMATOSAN BŐVÜLŐ 
ELFOGADÓHELYEK!
TÖBBEK KÖZÖTT: Forgó Étterem Dunabogdány, Nagymaros 

Sólyom Camping, Camelot Club Hotel és Étterem, 

Százhalombatta Halászcsárda, Zöld Kagyló Úszóház, 

Dale Carnegie, OpticWorld

Bővebb információért fordulj a kikötőmesterekhez. 

wiking_klubkartya_rollup_v6.indd   1

2018. 02. 21.   16:38

HASZNÁLD KLUBKÁRTYÁD A WIKING YACHT CLUB VALAMENNYI KIKÖTŐJÉBEN ÉS 
SZERZŐDÖTT PARTNEREINKNÉL, AKIK LISTÁJÁT MEGTALÁLOD A WIKING.HU OLDALON!

https://wiking.hu/klubkartya/
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A jet-ski olyan, mint a motorozás, csak az országút helyett itt a hullámokat kell 
szelni. Az élmény még intenzívebb, mint egy hajó esetén, hiszen maga a test is 
kisebb, agilisebb, nagyobbat dob rajtunk a hullám és sokkal-sokkal vizesebbek 
leszünk. Könnyű rákívánni a jet-skizésre és sok új ember szeret is bele évről évre.

A JET-SKI 
ÉLETÉRZÉS

Akik hozzánk jönnek 
jet-skit nézni, 
azok fejében már 
többnyire egé-
szen konkrét kép 

van arról, mit is képzeltek el 
maguknak – avat be a vásár-
lási szokásokba Gerencsér 
Csaba, a Jet Power Hungary 
munkatársa. Ő Magyarország 
első jet-ski Euró pa-bajnoka és 
világkupagyőztese, valamint 
a Magyar Jet-Ski Szövetség 
alelnöke, akinek fi a is a szakág 
nemzetközi szinten is egyre 
eredményesebb versenyzője. 
„Ha még nincs konkrét elképze-
lés, akkor is legalább egy telje-
sítményigényt érdemes belőni, 
hogy el tudjunk indulni. Van, 
akinek elég a 90 lóerő, másnak 
meg a 300 sem.” Alapvetően 
határozza meg a választást, 
mire szeretnénk használni a 
jet-skit. „Vannak sport, túra és 
családi jet-skik. Régen még 
inkább sportolni vették őket, 
mostanra már nagyon vegyes 
a kép. Egyre többen veszik 
túrázásra és családi használatra 
is, főleg azok, akik már kicsit 
lenyugodtak. Persze az sem 
mellékes szempont, hogy ne 28 
litert egyen óránként, hanem 
csak 8-at” – árulja el Gerencsér 
Csaba. A Dunán és a bányatava-
kon sokan jet-skiznek, a Tiszán 
inkább túráznak. Emellett egyre 
többen viszik magukkal Horvát-
országba is, hiszen egy 3-400 
kilós jet-skit ma már nem nagy 
kunszt levinni oda. „Mi olyan 70-
80 jet-skit adunk el egy évben” 
– mondja Gerencsér. 

Amíg egy hajót szezonban 
praktikus a vízen tartani, addig 
a jet-ski meghálálja, ha hasz-
nálat után kiveszik a folyóból 
vagy tóból. A legfőbb probléma 
a vízen tárolt vízi járművekkel, 
hogy nagyon hamar, akár már 
pár nap alatt bealgásodnak, 
el koszosodnak, amit aztán na-
gyon nehéz letisztítani. A másik 
gond a szerelés vagy ellenőr-
zés – mindkettőt sokkal jobb 
szárazon elvégezni. A harmadik 
probléma a hullámzás lehet, 
hiszen nagyobb szélben vagy 
viharban viszonylag könnyen 
károsodhat a jet-ski. „Egy jet- 
ski-tároló választásánál a jó 
ár mellett több szempontot 
is érdemes fi gyelembe venni. 

Az egyik legfontosabb a gör-
gők elhelyezkedése, illetve 
állíthatósága” – ad tanácsot 
Já nócsik Béla, a Masterdock 
úszóstégek termékmenedzsere. 
„Fontos még a stég mérete és 
teherbírása is, hiszen az a jó, ha 
minél kényelmesebb ráhajta ni 
a jet-skivel, utána viszont biz-
tonságos magasságban van.” 
A Masterdock moduláris fel-
építésű jet-ski-tárolója há rom – 
felhajtó, közép- és orr- – részből 
áll, és mert a középrész bővít-
hető, akár több jet-ski is parkol-
hat egymás mögött. Jánócsik 
Béla elmondta: a jet-ski-tárolót 
elsősorban budapestiek veszik, 
de a Tisza-tavon és a dél-dunai 
szakaszokon is népszerű.

JET-SKIT CSAK TÁROLÓN!
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Hollósi Gábor több mint tíz 
éve szeretett bele végérvénye-
sen a Dunába, hajója mellett 
pedig jet-skijét is gyakran 
használja – kikapcsolódásra 
éppúgy, mint extrém sporto-
lásra. „A jet-ski-szezon nálam 
akkor kezdődik, amikor már 
szépen süt a nap és a Duna 
vize eléri a 19 fokot” – árulja el 
Hollósi Gábor, aki szezonon-
ként átlagosan 60-70 üzem-
órát megy jet-skijével. 
A négy méternél hosszabb, 
300 lóerős Sea-Doo hivatalo-
san kisgéphajónak minősül, 
ezért a Duna budapesti szaka-
szán is közlekedhet vele. 
„Az egymásra való odafi -
gyelést nagyon fontosnak 
tartom. Sajnos mindenhol 
akadnak olyanok, akik ezt 
kevésbé érzik magukénak, de 
a jet-skisek túlnyomó több-
sége odafi gyel a kajakosokra, 
a kenusokra vagy az evező-
sökre” – hangsúlyozta Hollósi. 
Egy ennyire nagy és erős 
jet-ski már nemcsak túrázás-
hoz tökéletes, hanem extrém 
sportolásra is alkalmas. Ez 
alatt különböző trükköket kell 
érteni, például körbeforgást, 
ugratást, víz alá bukást, me-
lyek egyszerre látványosak és 
élvezetesek. Több oka is van 
annak, hogy Hollósi Gábor 
a Wiking Marina-parti kikötő-
jében tartja hajóját és jet-ski-
jét. „Viszonylag közel lakom 
a kikötőhöz, ahol szezonban 
vízen vannak az eszközeim, 
így gyakran munka után is 
megyek velük egy-egy kört. 
A hajózás és a jet-ski egysze-
rűen boldogabbá teszik 
a hétköznapokat és segítenek 
a kikapcsolódásban.”

EGY ELKÖTELEZETT 
JET-SKIS

SEA-DOO 
GTX LIMITED

Kategóriájában 
a legstabilabb test-
tel és 300 lóerős 
motorral érkezik a 
GTX Limited, ami-
ben egy vízmentes 
telefontartó rekeszt 
is kialakítottak.

SEA-DOO 
RXP-X RS

Túra-, sport- és 
takarékos prog-
ramot is be lehet 
állítani az RXP-X 
RS modellen, amit 
300 lóereje komoly 
sportolásra is alkal-
massá tesz.

SEA-DOO 
SPARK IBR

A 900 köbcentis 
motorral szerelt, 
200 kilónál is köny-
nyebb jet-ski egy 
könnyen vezethető 
és élvezetes gép.
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A REPÜLÉS AZ EMBERBEN KÓDOLT VÁGY, ÉS A VÍZEN JÁRÁSNAK IS MEGVAN  
A MAGA LEGENDÁJA. A WAKEBOARDBAN AZONBAN MINDEZ EGYÜTT KAPHATÓ,  
HA KELLŐEN MAKACSUL BELEKAPASZKODUNK A VONTATÓKÁBELBE, LEGYEN  
VALAKI KEZDŐ VAGY A HULLÁMOK ÖRDÖGE, A LUPAWAKE PÁLYÁI KÖZÖTT  
MEGTALÁLJA A GYAKORLÓ TEREPÉT. 

wakeboard-paradicsom
No.1

Minden kábelpálya dilemmája, hogyan 
alkalmazkodjon a tanulók, a versenyzők, a 
napi és heti vendégek, a bérletesek, a dél-
után egy-két órára érkezők igényeihez.  
Mert a tanulók lassabb sebességgel, 
kis csoportban, a versenyzők egyedül, 
nyugalmas vízen, edzés jelleggel, a napi 
és heti vendégek sorban állás nélkül, 
a szezonbérletesek pedig háborítatlanul 
szeretnének sportolni. A sokféle igény 
megoldhatatlannak tűnő napi problé-
mát jelentett: a kábelpályák sebessé-
ge állandó volt, a pálya egy starthellyel 
működött, ráadásul az időjárás is erősen 
befolyásolta a vendégszámot.
A LupaWake Parkban ezekre a kihívá-
sokra sikerült megtalálni a választ. 

Aki még soha nem próbálta ezt a spor-
tot, akkor számíthat sikerélményre, ha 
gyorsan, olcsón tanulhat meg wake-
boardozni, vízisíelni. A LupaWake-en 
ezért két pályát kimondottan a kez-
dőknek, tanulóknak építettek meg. Egy 
ötoszlopos, 800 méter hosszú, 10 von-
tatóval ellátott pályát, amely kényelme-
sen kiszolgál 25-30 vendéget óránként, 
és két kétoszlopos tanulópályát, ahol 
személyre szabott oktatással és sebes-
séggel még a legkevesebb önbizalom-
mal rendelkező vendég is könnyedén 
tanul meg a vízen csúszni. 
Az 5 oszlopos tanulópálya előnye  
a már előbb említett változó sebes-
ség, amely minden egész órában las-

2017 nyarán nyitotta meg  
kapuit és pályáit  az ország 
legújabb és szolgáltatásaiban 
legmodernebb sportcentru-
ma, a LupaWake Vízisípálya. 
Sem Magyarországon, sem 
a környező országokban nem 
működött korábban olyan ká-
belpálya-komplexum, amely 
a wakeboard sportban je-
lentkező szélesebb igényeket 
– mint a versenysport, az ide-
genforgalom, az aktív pihenés, 
nyaralás, a kezdők tanítása és 
a szabadidős tevékenység – 
egyszerre szolgálta volna ki. 

A park tervezésében és felépí-
tésében is szakmabeliek vettek 
részt, akik évtizedek óta ebben 
a sportban élnek, dolgoznak. 
Tapasztalatuk és tudásuk volt 
a garancia, hogy a létesítmény 
nagyban hozzájárulhat a vízisí, 
wakeboard és wakeskate spor-
tok népszerűsítéséhez, utat mu-
tatva a jövőbeli hasonló komple-
xumoknak.
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sú, de fokozatosan növekszik, hogy az 
óra végén a kezdők már majdnem 
a haladó sebességgel gyakorolhassa-
nak. Másik nagy előnye – ami az or-
szágban egyedülálló –, hogy ez  
a pálya egész nap csak a kezdőké 
és a tanulóké. Más pályákon csupán 
reggelente jutnának lehetőséghez, 
amihez nem könnyű alkalmazkod-
ni. A LupaWake Parkban egész nap, 
minden órában indul tanulóóra! 
Naphosszat lehet gyakorolni az elin-
dulást, kanyarvételt, kiszállást. A gya-
korlottabbak pedig már az elemek 
használatával is ismerkedhetnek. 
A wakeboard és wakeskate sport-
ban fontos szerep jut a vízi akadá-
lyoknak, elemeknek. A LupaWake 5 
oszlopos változtatható sebességű ta-
nuló-haladópályáján 5 nagyon köny-
nyen megcsúszható elem található.
Különlegességük a gyártásból faka-
dó tökéletes biztonság. Mivel ezek 
műanyagból készültek, a deszkák 
nem sérülnek a kiálló részek, csava-
rok és egyenletlenségek miatt.  
A már magabiztos tudással bíró ven-
dégek, versenyzők számára egy közel 

1 km hosszú, különleges kialakítású, 6 
oszlopos, 11 vontatóval szerelt, állan-
dó sebességű kábelpálya is rendelke-
zésre áll. Ez az elrendezés egész Euró-
pában egyedülálló. A 6 oszlop előnye 
a kábelen jelentkező „csúzlihatás” 
kompenzálása, aminek köszönhetően 
egyszerre több sportoló is csúszhat 
teljes biztonságban. 
A 6 oszlopos profi pálya, nem csupán 
Magyarország, hanem Közép-Európa 
legjobb és legtöbb elemmel ellátott 
wakeboard terepe. A 18 wakepark 
elemet az osztrák Shape Obstacles  
(Red Bull Big Air gyártója) készítette. 
A pálya hossza és az elemek elren-
dezése különleges élményt nyújt. 
Minden kör, minden elem, minden 
kombináció új lehetőséget kínál trük-
kök tanulására, edzésre vagy gyakor-
lásra. A 6 oszlopos pálya magassága 
is figyelemre méltó (11,5 méter), ki-
váló emelő tulajdonsága a különböző 
vízről elrugaszkodós trükkök tanulá-
sában nagy előnyt jelent.
Mindkét pályát úszójárdák veszik kör-
be, ezért esés esetén nem kell sokáig 
úszni, várni a mentőcsónakra, gyorsan 

vissza lehet jutni a starthely-
re. A LupaWake személyzete 
hozzáértő, a sportban járatos 
sportoktatókból, testnevelő ta-
nárokból, kezelőkből áll, akik 
minden segítséget megadnak  
a látogatóknak.    
A park tervezői gondoltak 
a baráti társaságokra, felké-
szültek céges és csapatépítő 
rendezvényekre is. Egész nap-
ra bérelhető egy 2 oszlopos 
pálya kezelővel, oktatóval, de 
egyénileg is, akár csak 1 órára, 
a trükkök tanulásához. A ki-
szolgáló helyiségek, öltözők, 
zuhanyzók, mosdók magas 
vendéglétszám kulturált ki-
szolgálását teszik lehetővé, 
melyhez a Bocanova olasz ét-
terem kiváló pizza és grill éte-
leket, hűsítő koktélokat kínál.  
A sportboltban szakértő el-
adók segítségével minden 
szükséges felszerelés, eszköz 
megvásárolható, amelynek 
egy részét akár előre ki is pró-
bálhatják a vendégek.

https://lupawake.hu/
https://lupawake.hu/
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HA EGY VENDÉGLÁTÓHELYNEK SOK A TÖRZSVENDÉ-
GE, AZ MINDIG JÓT JELENT, JÓ KONYHÁT, JÓ KISZOL-
GÁLÁST. A FORGÓ ÉTTEREM EZEKEN KÍVÜL AZT IS  
ELMONDHATJA MAGÁRÓL, HOGY A DUNAKANYAR 
EGYIK LEGSZEBB PONTJÁN VÁRJA A VENDÉGEIT.

A családi vállalkozás épp 30 éve 
nyitott meg Dunabogdányban, 
és annak is több mint 20 éve, 
hogy az étterem vezetése apáról 
fiúra szállt. A Forgó név jól 
ismert hajós és evezős körökben 
is, de a Szentendre és Viseg-
rád felé kirándulók számára is 
etalon. A törzsvendégek életkora 
sokat változott az évek során, 
egyre többen érkeznek a fiata-
labb generációból, így az étlap 
kínálatában a korábbi házias 
ízek jó érzékkel keverednek  
a modern konyha elemeivel. 

A Forgó Étterem esküvők 
kedvelt helyszíne, a kistermet 
pedig gyakran töltik meg szüle-
tésnapot, házassági évfordulót, 
vagy épp egy érettségi vizsgát 
ünneplő családok.  

Dunára 
néző ebéd
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HAGYOMÁNYOS VADRECEPT 
A FORGÓ SÉFJÉNEK AJÁNLÁSÁVAL

FOKHAGYMÁS  
VADDISZNÓSÜLT
A vaddisznóhúst szárazra tö-
röljük, sózzuk-borsozzuk. Egy 
lábasban felhevítjük az olajat. 
A hús minden oldalát meg-
pirítjuk, amikor megpirult, 
kivesszük. A maradék olajban 
a fokhagymát üvegesre pirít-
juk, majd visszatesszük a húst 
és felengedjük alaplével vagy 
vízzel. Fedő alatt főzzük. Ami-
kor a hús megpuhult (kb. 1,5-
2 óra), kivesszük. A párolólevet 
átturmixoljuk, majd a tejföllel 
és kb. 5 dkg liszttel habarást 
készítünk és besűrítjük. Az így 
kapott mártást átszűrjük.

PIRÍTOTT NUDLI
A burgonyát megfőzzük és 
áttörjük, majd hozzádolgo-
zunk 1 db egész tojást, 1 db 
tojássárgáját és kb. 15 dkg fi-
nomlisztet. Megsózzuk, majd 
nyújtófával kb. 0,5 cm vastag-
ságúra nyújtjuk a masszát, 
amit 5 cm széles csíkokra 
vágunk, és ujjnyi darabokra 
szaggatunk. Lobogó, sós 
vízben addig főzzük a nud-
likat, míg fel nem jönnek a 
víz tetejére. Egy serpenyőben 
a maradék olajat felhevítjük, 
amin a leszűrt, lecsepegte-
tett nudlikat megpirítjuk, 
majd rádobjuk a vajat, és 
összekeverjük.

Tálaláskor a húst felszeletel-
jük, a nudlik mellé halmoz-
zuk, majd az átszűrt  
mártással bevonjuk.

FOKHAGYMÁS 
VADDISZNÓSÜLT 
PIRÍTOTT  
NUDLIVAL 

Az árnyas grillteraszról gyönyörű 
a kilátás a Dunára. Az étterem 
forgalma a szezonban ugyan 
erős, hiszen nyáron nap mint 
nap megtelik a nagyterem és 
a grillterasz is, ősztől tavaszig 
viszont valamelyest csende-
sebb a környék. Az évente 
három-négyszer megújuló 
étlap is követi a szezonalitást, 
emellett heti ajánlattal is frissül 
a választék, amiből a vendégek 
kedvencei bekerülnek az állan-
dó választékba. 

FORGÓ ÉTTEREM
Cím: 2023 Dunabogdány,
Strand utca 2.
Nyári nyitvatartás:
Hétfő–vasárnap: 11:30–22:00
Asztalfoglalás, információ:
+36 26 391 062

HOZZÁVALÓK
1,5 kg

25 dkg
50 dkg
2 db
25 dkg
5 dl
0,5 dl
1,5 dkg

vaddisznólapocka  
vagy tarja
tisztított fokhagyma
főtt burgonya
tojás
finomliszt
tejföl
olaj
vaj
só, bors

5 FŐRE

W I K I N G  Y A C H T  C L U B

WIKING YACHT CLUB – 
KÖZÖSSÉG, PROGRAMOK, ÉLMÉNYEK
HAJÓS PROGRAMOK  2018 

Szezonnyitó partik:
Amikor közösen kihajózunk és újra 
felfedezzük a legjobb kikötőket.

Május 5.          (szombat)        Sződliget
Május 19.        (szombat)        Szentendre
Május 26.        (szombat)        Marina Part 

Tesztnapok:
Ahol kipróbáljuk a legújabb hajókat és 
bemutatunk minden újdonságot.

Június 9.            (szombat)     Marina Part
Szeptember 22. (szombat)     Marina Part

Hajótúrák:
Amikor az igazi kalandorok útra kelnek, hogy 
felejthetetlen élményekkel gazdagodjanak.

Június 15–16–17. – Pozsony–Budapest
Július 20-tól – Amszterdam–Budapest

Főzőverseny:
Amikor egy nagy buli keretében minden-
ki megmutathatja a főzőtudományát.

Június 2.            (szombat)         Sződliget 

Szezonzáró partik:
A szezon megkoronázása, amikor az évben 
utoljára összeáll a csapatunk. 

Október 6.          (szombat)           Szentendre
Október 13.        (szombat)           Marina Part
Október 20.        (szombat)           Sződliget  

OTT A HELYED. RÁD IS SZÁMÍTUNK.



TUDJUK,  HOGY A VÍZ
A MÁSODIK OTTHONOD.
MEGÉPÍTJÜK AZ ELSOT

MEGÉRKEZTÉL
Vízparti otthonokat építünk a 13. kerületben.
DANUBIO.HU

http://www.danubio.hu/



