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TÉLEN A HAJÓK IS
ALSZANAK?

MEGÚJUL A WIKING KIKÖTŐ
A HAJÓGYÁRIN

YACHT CLUB

ÉSZAKI FÉNY:
AXOPAR 28

MAGAZIN

Mert a hajózás nem feltétlenül óriási
luxus és fényűzés, hanem lehet
a hétköznapok szerves része is

A K Ő É S A D I VAT N A G Y VÁ R O S A

Düsseldorf

029502

Az online oktatásé a jövő?

5 999860

WIKING HAJÓS AKADÉMIA

19002

950 Ft

MEGÉRKEZETT AZ ÚJ MITSUBISHI L200!
Az új L200 arra született, hogy minden kihívással
megbirkózzon. Nagy befogadó képességű rakodóteréhez
és tartós szerkezetéhez egyedi formavilág társul, továbbá
olyan tágas utastér, amit Ön és útitársai egyaránt
értékelni fognak. Az L200 nem csupán egy vérbeli pickup, amely rendkívül jól teljesít terepen és országúton
egyaránt, hanem egy igazán kényelmes személyautó,
amely ötvözi a korábbi modellek elismert értékeit a
lehető legkorszerűbb műszaki megoldásokkal.

Új Mitsubishi L200 – Mindenen túlmutat!
Tudjon meg többet: www.mitsubishi.hu
Üzemanyag-fogyasztás (kombinált) 8,8-9,7 l/100 km. CO2 kibocsátás
(kombinált): 231-254 g/km. A képen látható modell illusztráció. További
részletekről érdeklődjön márkakereskedéseinkben.
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A L A P Í T Ó MARINA OPERATOR KFT.
1033 BUDAPEST, HAJÓGYÁRI SZIGET 606.
YAC H T C L U B I G A Z G AT Ó
VARGA MIKLÓS
K I A D J A A MARINA OPERATOR KFT.
MEGBÍZÁSÁBÓL A HAMU ÉS
GYÉMÁNT KFT.
SZERKESZTŐSÉG
HAMU ÉS GYÉMÁNT KFT.,
1016 BUDAPEST, LISZNYAI UTCA 38.
S Z E R K E S Z T Ő K BAKAI ANNA,
ORCIFALVI ANNA NÓRA
G R AF I K AI TE RV, TÖR DE LÉ S
GORDOS GERGELY, KATONA CSABA,
TÁRCZY TAMÁS
K É P S Z E R K E S Z T Ő GYÖRKÖS DÁVID

VARGA MIKLÓS ,
A WI K I N G YAC HT C LU B V E Z E TŐJ E

KEDVES
H AJÓSTÁ RSUNK!
I

smét eltelt egy év. De milyen év
volt! Számtalan jó dolog történt
velünk! És nektek, kedves
Wikingek, milyen évetek volt?
Eleget hódoltatok mindannyiunk
közös szenvedélyének, a hajózásnak?
Kihasználtatok minden napsütéses
hétvégét, hosszú, éjszakába nyúló
nyári napot a hajózásra? Ha úgy
érzitek, hogy nem, ne búslakodjatok:
tegyetek fogadalmat, hogy ezentúl
sokkal több időt töltötök majd
a vízen! Fogadalmatok megtartásához mi is hozzáadjuk a magunk
részét: számos programot, hasznos
információt és érdekes olvasmányt
találtok magazinunk legújabb
számában. Igaz, hogy pár hónapra el
kell köszönnötök kedvencetektől, de
a tél gyorsan véget ér, és máris itt
a szezonkezdés: felkészülés a szezonra cikkünkben számtalan fontos
információt osztunk meg veletek,
hogy problémáktól mentesen
szelhessétek újra a habokat. Új

sorozatunk első részében megismerkedhettek két kikötőmesterünkkel,
egy klubtagunk arról mesél, hogy
miért szereti a Wiking-létet, valamint beszámolunk egy igazán
örömteli eseményről is: a Hajógyári
kikötő teljes megújulásáról! Ha
pedig új hajó vásárlásán töritek
a fejeteket, vagy csak szeretnétek
képben lenni az újdonságokkal,
böngésszétek végig tesztjeinket,
amikből most hét is helyet kapott
a magazinban.
A szezonnyitásig sem hagyunk
titeket magatokra: vegyetek részt
a Wiking Yacht Club által szervezett
II. Dunai Hajós Bálon! A fergeteges
évnyitó partira pedig hol máshol kerülhetne sor, mint a Dunán? Indítsuk
együtt a következő szezont, találkozzunk a Dunán 2020. február 8-án!

F O T Ó K FANISZLÓ ÁDÁM,
HARGITAY OLIVÉR, SÁNDOR EMESE,
AXOPAR BOATS; GETTY IMAGES
HUNGARY; HANSEYACHTS AG;
JULIEN GAZEAU, GUIDO BARBAGELATA,
JÉROME KÉLAGOPIAN/BENETEAU;
PRINCESS YACHTS
M U N K A T Á R S A K BAUMANN VIOLA,
FOGAS KRISZTINA, JOÓ ZSÓFIA,
KUSZKÓ JUDIT, PAPP SÁNDOR,
SZAKÁCSI ESZTER, SZÉCSÉNYI RÉKA,
SZEPESI ANDRÁS, VOLESZAK GÁBOR
O L V A S Ó S Z E R K E S Z T Ő VISKI JUDIT
K O R R E K T O R DUDÁS MÁRTA
N Y O M D A KESKENY ÉS TÁRSAI
NYOMDAIPARI KFT.
T E R J E S Z T I A MAGYAR POSTA ZRT.,
A LAPKER ZRT. ÉS
AZ ALTERNATÍV TERJESZTŐK.

FACEBOOK

I N S TAG R A M

HONLAP
WWW.WIKING .HU

WIKING YACHT CLUB –
MINDEN, AMI HAJÓZÁS
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4 HÍREK

Wiking Yacht Club-élet
6 TESZT

Axopar 28
Ahol a hajózás nem fényűző
szabadidős tevékenység,
hanem a mindennapok része
és szüksége, ott a finn Axoparé
a terep.
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A hullámvédelem közös érdek
30 KIKÖTŐINK

A kikötők mesterei

10 OKTATÁS

Wiking Hajós Akadémia
12 SZEZON

Felkészülés időben
Milyen teendőink vannak a tél
kezdetén? És mi lesz a dolgunk
szezonnyitáskor? Pajk-Tóth
Tamás szervizvezető segít
eligazodni a teendőkben.

32 SZENTENDREI
MOBILHÁZAK

A tökéletes vízparti
kikapcsolódás
A Wiking Yacht Club szentendrei kikötőjében alakított
ki vadonatúj és miden igényt
kielégítő mobilházakat!
34 TESZT

14 TESZT

Quicksilver Activ 805
Cruiser

Princess R35

52 RENDEZVÉNYHAJÓ

65 HIGH TECH

Sealine F430

A város legszebb
rendezvényhelyszíne
A Duna Event Rendezvényhajónál jobb helyet elképzelni
sem lehet karácsonyi partihoz
vagy családi eseményekhez.

Düsseldorf – a kő és a divat
nagyvárosa
Kihagyhatatlan látnivalók
egy izgalmas német városban,
ami a boot Düsseldorfnak is
otthont ad.

44 BIZTONSÁG

54 TESZT

46 TOP 5 + 1

Hírességek híres hajói

II. Dunai Hajós Bál –
Wiking Yacht Club

„Kiszabadulunk a városból
a városba”
Dr. Tárnok Zsanett, a Vadaskert Alapítvány igazgatója és
klinikai szakpszichológusa
mesélt a hajózás szeretetéről,
és a Wiking-lét szépségeiről.
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Békésen és biztonságban
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Cél: a világszínvonal!
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Crownline Eclipse E23
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Szonda a felelősségteljes
hajózáshoz

Beneteau Monte Carlo 52
58 RENDEZVÉNY

A tökéletes báli viselet

Ünnepi meglepetések

Csúcstechnika, stílusosan
66 TESZT

Beneteau Gran Turismo 32
70 WIKING-ÉLET

Az időzavar vége

TÖBB, MINT 25 ÉVES TAPASZTALATTAL
KONTEX MOBILHÁZAK
+36 30 140 1200

www.mobilhaz.hu

www.kontex.hu

TEHERAUTÓ FELÉPÍTMÉNYEK ÉS PÓTKOCSIK
+36 30 411 2040
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W IK ING YACHT CLUBÉLET
II. WIKING YACHT CLUB
DUNAI HAJÓSBÁL
Ne hagyd ki a Wiking Yacht Club
legpazarabb programját! A helyszín
ismét a Duna Event Rendezvényhajó, mely ezúttal a Margit híd budai
hídfőjénél várja a bálozókat. A Wiking Yacht Club hajósai és barátaik
már elővételben, jóval a nagyközönség előtt megvásárolhatják
jegyeiket a rendezvényre. A zenei
és gasztronómiai kínálatra nem lesz
majd panasz: a zongoránál Rakonczai Imre mutatja be színes repertoárját, a pörgős buliért a Vegas
Show Band lesz felelős, a négyfogásos vacsora pedig a húsimádóknak
és a vegetáriánusoknak egyaránt
felejthetetlen élményt biztosít majd.

ÚJ, KORSZERŰ
MÉRŐHAJÓ A DUNÁN
Az uniós forrásból vásárolt Garda nevű hatszemélyes, szolgálati célú mérőhajó komoly
feladatot kapott: ennek segítségével fogja feltérképezni a Duna teljes medrét az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A hajó azonban
igény szerint bárhol bevethető, nem csak
a Dunán. A Gardát a legmodernebb Multibeam
mérőfejjel szereltük fel, melyeknek köszönhetően rendkívül pontos adatokat kaphatnak
a szakemberek a hazai folyóink medréről.
A mérőhajó méltán a mi büszkeségünk is,
hiszen amellett, hogy a 7 méter hosszú, 2,5
méter széles hajótestet saját szakembereinek
útmutatásai szerint gyártották, a villanyszerelés, a gépészeti szerelések – külmotor, mérőrendszer, térképmegjelenítő és a fűtés – teljes
mértékben a Wiking Yacht Club csapata által
került beépítésre.
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VILÁGSZÍNVONALÚ KIKÖTŐT ÉPÍTÜNK!
Teljesen megújul a Wiking Yacht Club Hajógyári-szigeten lévő kikötője: a kikötő
1994 tavasza óta ad otthont hazánk egyik legnagyobb hajós közösségének. A vízen lévő kikötő stégrendszere új burkolatot kap, a hordókat időtálló műanyag dobozokra cseréljük. Vadonatúj, a többi Wiking-kikötőhöz hasonló vizesblokkokat
szerelünk fel, megújul a szervizépület, az iroda és az ügyfélváró is. Az állóhajót
is felújítjuk, ahol a Wiking Hajós Akadémia elméleti hajóvezetői képzéseit tartjuk. Gyere és nézd meg a 2020-as szezonban felújításra kerülő kikötőt!
TOVÁB B I R É SZ LETE K A 1 8 –19. O LDALO N .

JÖN A WIKING HAJÓSAPP!
Könnyebben tervezhetővé és még
tartalmasabbá tesszük a hajózást
a hamarosan induló Wiking hajós
app segítségével. Az alkalmazással
már a szárazföldön megtervezheted
a kirándulásodat, a vízen pedig
folyamatosan nyomon követheted
a legjobb programokat és megállóhelyeket. A kezdeményezéshez
számos település önkormányzata
is csatlakozott, így az applikáció
a Duna menti települések kínálatának jelentős részét felvonultatja
majd. Fesztiválokat, múzeumokat,
rendezvényeket és egyéb, kikötésre
csábító lehetőségeket keresgélhettek majd az app segítségével.

JÁRŐRHAJÓ VESZÉLYES
ANYAGOK SZÁLLÍTÁSÁNAK
ELLENŐRZÉSÉRE
HAMAROSAN TELJES KAPACITÁSSAL
MŰKÖDIK A HORÁNYI HAJÓGYÁR
Még csak január elején nyit a hajógyár Horányon, azonban annyi dolgunk lesz
a jövő évben, hogy már most a bővítésen gondolkozunk! Csak egy-két büszkeségünk a jövő évi munkákból: Horányban épül majd az a 18 méteres katasztrófa
védelmi járőrhajó, ami Mohácson fog szolgálatot teljesíteni. A darukkal, mentőcsónakkal és tűzoltórendszerrel felszerelt hajó a nagyobb vízi járművekhez is
oda tud majd állni, lehetővé téve a szükséges ellenőrzések elvégzését. Emellett
mi építjük majd a Mahart által megrendelt, Tiszai nyaralóhajós kikötőket is.

Újabb sikeres fejezethez érkezett
a történetünk: megnyertük a lehetőséget, hogy mi építsük meg
a katasztrófavédelemnek azt az
500 lóerős, maximum 20 méter
hosszú, 50%-os jégzajlás esetén is
használható dunai járőrhajót, amit
veszélyes áruk vízi szállításának
ellenőrzéséhez fognak használni
a jövőben.

Y A C

H

T

C

L

U

B

M

A G

A

Z

I

N

6

2019 02

T

E

S

Z

T

7
AXOPAR 28

ÉSZAKI FÉNY
Ahol a hajózás nem fényűző szabadidős tevékenység, hanem a mindennapok része és szüksége,
ott a finn Axoparé a terep, alkalmasabbat nehezen találni nála.
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a a hajózás számunkra nem
csupán a kikapcsolódás
eszköze, hanem az élet
elengedhetetlen része, akkor jó
helyen járunk, ha az Axoparban
gondolkodunk. Egy igazán praktikus, akár mindennapi használatra
tervezett hajóról van szó ugyanis.
Itt nem a lélegzetelállítóan domborodó idomoké a főszerep, sokkal
inkább az okos és letisztult formatervezésé, nem a gyakran felesleges
és túlzó fényűzésen van a hangsúly,
hanem a kiváló használhatóságon,
egyszerűségében nagyszerű
praktikumon és a teljes körű

megbízhatóságon, az északi gyártó
modelljei megkérdőjelezhetetlenek.
Az Axopar 28-as sorozata a feladat és az igények szerint többféle
felépítéssel elérhető, nyitott, fedett
és kabinos kivitelben is etalon a kategóriájában. Mi a Cabin elnevezésű, zárt kivitellel keltünk próbaútra,
és már a legelső benyomások alkalmával megértettük, miért annyira
sikeres a széria.
Ez a hajó mindenféle viszonyok
között tökéletes társ lehet: akár
forró helyen való, nyitott tetős
utazásra, akár dunai hajózásra, akár
mindennapos használatra, szállításra, esőben, zord tengeri viszonyok
közötti helytállásra szeretnénk
használni.
A fedélzetre lépve feltűnik a hajó
méreteihez képest roppant tágassága, ami a gondos formatervezés
és berendezés eredménye. Az
orr-részben letisztult vonalú kanapékon foglalhatunk helyet, a hátsó
traktusban pedig ülőalkalmatosság,
napozóágy vagy tárolószekrény is
beépítésre kerülhet.
A szögletesnek tűnő formákkal
határolt kabin elrendezése hasonL E T I S Z T U LT
FO R M ATE RV E Z É S

A DATL A P
TELJES HOSSZ: 9,18 M
SZÉLESSÉG: 2,95 M
MERÜLÉS: 0,8 M
TÖMEG MOTOR NÉLKÜL: 1940 KG
ÜZEMANYAG-KAPACITÁS: 280 L
TELJESÍTMÉNY: 200-400 LE
LEGNAGYOBB SEBESSÉG: 32-46 CSOMÓ
SZÁLLÍTHATÓ SZEMÉLYEK SZÁMA: 6-9 FŐ

2019 02

ló egy autóéhoz, a vezető mellett
anyósülés, mögöttük pedig további
két-három utas kényelmes elhelyezésére alkalmas pad található. Az
alkalmatosságok szembefordíthatóak egymással, kellemes beszélgetőszalonná avanzsálva a teret.
A kabin teteje harmonikaszerűen
kinyitható.
Sporttárs
Az Axopar 28 légies, mégis racionális, masszív vonalai nagyfokú stabilitást nyújtanak bármilyen tengeri
körülmények között. A 200-tól 400
lóerőig elérhető Mercury-erőforrás elemében van, már a kisebbik
teljesítménnyel is magabiztosan
mozgatja a hajótestet, tartalékai
biztonságot adnak. Ránézésre talán
nem sokan gondolnák elsőre, men�nyi sportosság fért a konstrukcióba,
akár 46 csomóval is repeszthetünk.
Ezt a képességét persze ritkán fogják kihasználni az Axoparnak, de jó
tudni, hogy megtehetjük. A sportosságra vizuálisan is ráerősíthetünk,
hiszen felárért Brabus Line kiegészítőkkel is felszerelhetjük a vezetői
környezetet. Az autók iránt érdek-

9

TÁGA S B E L SŐ TÉ R

lődők tudják, mit jelent a Brabus
márkanév a sporttuning világában,
ugyanazt az érzetet kapjuk a 28-as
modell esetében is.
Na de mit ér az erő, ha nem
uraljuk? A finn mérnökök pontosan
tudják, hogy az ezer szeszélyes tó és
tengeröböl országában létszükséglet a jó manőverezhetőség, a könnyű
kezelhetőség, éppen ezért biztosak
lehetünk benne, hogy kompakt

A 200-TÓL 400
LÓERŐIG ELÉRHETŐ
MERCURYERŐFORRÁS
ELEMÉBEN VAN,
MÁR A KISEBBIK
TELJESÍTMÉNNYEL
IS MAGABIZTOSAN
MOZGATJA
A HAJÓTESTET.

hajójuk a legjobb „kiképzést” kapta.
A kezelőszervek használata pontos
és magától értetődő, a Garmin-rendszerre építő navigáció megbízható
és alapos. Mindig tudjuk, hol vagyunk és hova megyünk, bármilyen
látási és időjárási körülmények között biztonságosan navigálhatunk
és manőverezhetünk.

A NAGY TESTVÉR
A MÁRKAHŰSÉG NAGY VALÓSZÍNŰSÉGGEL KÓDOLT ANNÁL, AKI EGYSZER LETETTE A VOKSÁT AZ AXOPAR MELLETT,
ÉS ANNAK SEM KELL MÁSBAN GONDOLKODNIA, AKINEK A 28-AS SOROZAT
KICSINEK BIZONYULNA. A NAGYOBB,
37-ES SOROZAT IS A FELÉPÍTMÉNYEK
TELJES SKÁLÁJÁT KÍNÁLJA, MENETTULAJDONSÁGAIBAN, SPORTOSSÁGÁBAN,
STABILITÁSÁBAN ÉS MEGBÍZHATÓSÁGÁBAN ÉPPEN ÚGY HOZZA A CSALÁDI VÉRVONALAT, MINT KIS TESTVÉRE, EMELLETT
MÉG TÁGASABB, TÖBB SZEMÉLYNEK IS
KÉNYELMES.

Napi rutin
Az Axopar 28-as sorozata, így
kiemelten a Cabin-kivitel tehát nem
ékszerként, óvni való luxusdologként, hanem társként, kiváló használati tárgyként válik be munkához,
hobbihoz, szabadidőhöz vagy
sporttevékenységhez. Első látásra
egyértelmű és rejtett értékeivel egyaránt az aktuális feladatot szolgálja,
szinte észrevétlenül, úgy, hogy
nincs vele gond, így elsősorban
a hiánya tűnik fel, ha másik hajóba
ülünk. Akinek életformája a hajózás,
netán hétköznapi szükség szerint
járja a vizeket, nagyra értékeli
ennek a hajónak a képességeit. Ez
a modell semmilyen körülmények
között nem fog minket cserbenhagyni, használjuk akár hosszabb,
hétvégi, Dunára tervezett kalandozásra, akár egy hosszú nyárestén
a barátokkal szervezett, vacsorával
egybekötött ringatózásra.
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HAJÓZÁSRA FEL!

M I N DEN T EGY H ELY EN ,
A LEGJOBBAKTÓL
A Wiking Hajós Akadémia idén nyáron indított online hajóvezetői tanfolyama hatalmas népszerűséggel debütált,
egyre többen választják az otthoni tanulást biztosító e-learninget, amiben a legjobb, hogy te osztod be az elméleti
tanulásra szánt helyet és időt.

2019 02

11

A

Wiking Yacht Clubban nem
titkolt célunk, hogy mindig
naprakész, trendi és baráti
megoldásokkal örvendeztessük
meg hűséges vendégeinket, leendő
tagjainkat. Így van ez a hajós
jogosítvány esetében is. A mai
világban – ahol a szabadidőből jut
a legkevesebb – már elavultnak
mondható a hagyományos, csoportos elméleti oktatás. Ezért vágtunk
bele ebbe az új programba, ahol
akár egy hónap alatt, könnyen és
gyorsan elérheted célodat, hiszen te
osztod be saját, tanulásra szánt
idődet. A távoktatásos formában,
akár a vízpartról is megtanulható
tananyag logikusan felépítve,
fokozatosan, szemléltető videókkal
és érthető, hétköznapi példákkal
segíti hatékonyan a vizsgára való
felkészülést és a tanulást.

A WIKING CSAPATA SZERETNÉ, HA A JOGOSÍTVÁNYOD MEGSZERZÉSE CSAK AZ ELSŐ LÉPÉS LENNE
EGY SOK IZGALMAT ÉS TANULÁST TARTOGATÓ,
KÖZÖS ÚTON. NEM MEGY MÉG BIZTOSAN A FOLYAMI KIKÖTÉS VAGY A TANKOLÁS? BIZONYTALAN
VAGY, HA KÉT HAJÓ KÖZÉ KELL BEPARKOLNI?
NÁLUNK LEHETŐSÉGED VAN EZEKET A KÉPESSÉGEKET GYAKOROLNI ÉS ÉLESÍTENI! CÉLUNK, HOGY
OLYAN HAJÓVEZETŐI TUDÁSSAL VÉRTEZZÜNK FEL
MIND ELMÉLETBEN, MIND GYAKORLATBAN, AMIVEL
MAGABIZTOSAN VEZETHETED SAJÁT HAJÓDAT.

AKÁR EGY HÓNAP ALATT,
KÖNNYEN ÉS GYORSAN
ELÉRHETED CÉLODAT,
HISZEN TE OSZTOD BE
SAJÁT, TANULÁSRA SZÁNT
IDŐDET.

Ez még csak a kezdet
A jó pap holtig tanul – tartja
a mondás. A Wikingek sincsenek
ezzel másképp, látjuk, hogy nagy az
igény a folytonos fejlődésre. Miért
ne szerezhetnél a motoros hajóra
való jogosítvány mellé rögtön egy
vitorlásra szólót is? Tudjuk, hogy
hallgatóink számára fontos, hogy
minél kevesebb idő alatt, hatékonyan tudják elsajátítani a jogosítványok megszerzéséhez szükséges
tudást, ezért ma már legtöbben
a KO M B I N Á LT D I A M O N D
csomagunkat választják. Aki erre
a komplex ajánlatra teszi a voksát,
két legyet üt egy csapásra, hiszen
a motoros és a vitorlás hajóra is
megszerzi a hajóvezetői engedélyt.
Ez előbbi gyakorlati oktatása
a gyönyörű Marina parton, utóbbié
pedig a legtrendibb, LupaWake
wakeboard- és vízisípályán zajlik, 25
év tapasztalattal rendelkező, profi
oktatók segítségével.
A Kombinált Diamond csomagot
úgy találtuk ki, hogy lehetőséged
legyen rögtön megmutatni, amit
megtanultál, és egy profi oktató kíséretével a Szentendrei-sziget körül
egy csodálatos élményhajózásra
vihesd családodat, barátaidat, ahol
már te leszel a büszke kapitány…

Mentőmellény
Ha elakadnál, segítségedre lehetnek a konzultációs időpontok, ahol
minden kérdést, bizonytalanságot
átbeszélhetsz rutinos oktatóinkkal.
Annak érdekében, hogy biztosan
ne érjen meglepetés a nagy napon,
a rendszert úgy dolgoztuk ki, hogy
a fejezetek végén egy vizsgát kell
tenned, melynek sikeres teljesítése
után jelentkezhetsz az „éles” vizsgára. Így, ha még hajlamos is lennél
félvállról venni a tanulást, a felkészítő teszttel ráveszünk arra, hogy
minél alaposabb legyél, és sikeres
gyakorlati vizsgát tegyél. Az e-learning diadalát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a rendszer bevezetése óta 99%-os sikert könyvelhetünk
el. Az így megszerzett jogosítvány
Európa összes belvizére, tavaira és
csatornáira érvényes.
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FELKÉSZÜLÉS IDŐBEN

TÉLEN A HAJÓK
IS ALSZANAK?
Egyre hűvösebbek az esték, korábban sötétedik, már nem esik jól
a menetszél és a vízpermet sem. Lassan lerakjuk a hajókat, hogy
tavasszal újrakezdődjön minden. De vajon elég, ha ráterítjük a ponyvát,
és mehetünk is? Pajk-Tóth Tamás, a Wiking Yacht Club szervizvezetője
segített eligazodni a kérdésben.

H

a a telefonunkban tároljuk
a szerviz számát, akkor
valóban nincs más dolgunk,
mint megrendelni a szolgáltatást, és
nyugodt szívvel magára hagyhatjuk
a hajót, amit a Wiking-kollégák
hamarosan kivesznek a vízből, és
szakavatott szemmel átvizsgálnak.
De miért van erre szükség?
A műanyag sok évig bírja, a motorral sem volt gond a nyáron, és
a ponyva is csak pár éves…
Lehet, hogy a hajónknak valóban
csak egy olajcserére van szüksége,
azt meg nyilván tavasszal is meg
lehet tenni, ahogy a hajós szezon
elindul – gondolhatjuk mi. A nyár
folyamán akár egy horgászdamil is
olyan kárt tud okozni a hajtóműben,
ami miatt víz kerülhet bele. Ezért
a hajtóműolajat mindenképpen
javasolt ősszel lecserélni, hogy ne
maradjon benne az egész nyáron
használt, esetleg vizes olaj. Ugyanez érvényes a motorolajra is, hiszen
a régi, elsavasodott, egész nyáron
használt olaj károsíthatja a motor
belső részeit. Ezért szükséges az
őszi szervizelést.
Fiatalító szépészeti kezelések
Az egyik gyakori állagmegóvó és
értéknövelő beavatkozás a kárpitcsere. Egy hosszú (pláne több!) szezon
alatt már több apró kopás, repedés
lehet a kárpiton. Ha hajótulajdonosként úgy ítéljük meg, hogy érdemes
cserélni, egyeztetnek velünk, és a tél
folyamán kicserélik. Ha azonban
tavasszal vesszük észre a problémát,
akár 3-4 hónap is lehet a megnövekedett számú hajószervizelések miatt.

2019 02

Ugyanígy érték- és esztétikumnövelő kezelés a műanyag karbantartása. A gélréteg csiszolásával
és felpolírozásával akár egy 6-10,
vagy akár idősebb hajó is újként
tündökölhet tavasszal. Nem tűnik
nagy dolognak, de öröm a szemnek,
mikor az első napsütéses délelőttön
kifutunk a felpolírozott hajónkon
a kikötőből a hosszú tél után.
Rutinellenőrzés
A motor nyilvánvalóan kritikus
pontja minden hajónak. Először
is, ha ősszel a szerviz lecseréli az
olajat, annak állapotából – például
hogy vizes vagy homogén – már sok
mindenre következtethetnek a szakemberek. Ha olyan tényezőt látnak,
amivel foglalkozni kellene, akkor
javasolják a hajótulajdonosnak,
hogy érdemes feltárni azt a problémát. Minden olyan felújítást,
ami sok időt vesz igénybe és nagy
odafigyelést kíván, mindenképp
a téli hónapokban ajánlott elvégezni, máskülönben az aktív szezonból
fogja elrabolni az időt a felesleges
várakozás.
A hajtómű – ami nélkül legfeljebb
evezősök leszünk – szintén sarkalatos pontja a karbantartásnak. A hajó
víz alatti része amúgy is mindig
nagyobb kopásnak van kitéve, de az
alacsony, illetve az extrém magas
vízállású időszakok különösen sok
áldozatot szednek, mármint a hajtóművek, és pláne a propellerek között. Míg télen egy propellerjavítás
jellemzően 1-2 hetet vesz igénybe,
ami alatt kicentrírozzák, megjavítják
és fölpolírozzák a hajócsavart, addig

a tavaszi sorban állásnál egy-másfél
hónap is rámehet erre. A propelleren kívül pedig a hajtómű belseje is
hajlamos sérülni, ahogy a fogaskerekek ütést kapnak. Ez szintén télen
javítandó, mivel nagyobb odafigyelést igénylő munka.
Gyógyítás helyett megelőzés
Mind a laposponyva, mind a nyári
ponyva fontos szerepet töltenek
be a hajók és a mi életünkben is.
Míg a laposponyva a hajó kokpitját,
a műszerezettséget, a kárpitozást
óvja meg az esőtől és az időjárás
viszontagságaitól, addig a nyári
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ponyva a mi kényelmünket szolgálja, amikor túrázunk vagy hosszabb
időt töltünk a hajónkon. Pedig
a napsugárzás, az UV-sugárzás és
az eső közösen rongálják a szövetet, és amellett, hogy elszakadhat,
a nagyobb probléma, hogy az
esővizet összegyűjti és átereszti
a kokpitba. És ez nyilván nem csak
esztétikai kérdés, hiszen önmaguknál jóval értékesebb felületeket és
gépészetet védenek. Éppen ezért
a következő hideg, csapadékos
időszak előtt érdemes felméretni és
legyártatni az új ponyvát, amen�nyiben szükséges.

JÁR D B E
M A R I N A - PA R T I
K I KÖ T Ő N K E T !
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QUICKSILVER ACTIV 805 CRUISER

A MINDENNAPOK
CIRK ÁLÓJA
Kimagasló teljesítményével hívja fel magára a figyelmet a Quicksilver Activ 805 Cruiser, ami nem
mellesleg kiváló munka- és sporteszközként teszi a dolgát, sallangok nélkül.
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A DATL A P
TELJES HOSSZ: 7,88 M
HAJÓTEST HOSSZA: 7,63 M
SZÉLESSÉG: 2,55 M
MAGASSÁG: 2,26 M
MERÜLÉS: 0,60 M
TÖMEG (MOTOR NÉLKÜL): 1730 KG
TELJESÍTMÉNY: 300 LE
ÜZEMANYAG-KAPACITÁS: 280 L
VÍZTARTÁLY: 80 L
SZÁLLÍTHATÓ SZEMÉLYEK SZÁMA: 9 FŐ

a biztonsággal, a kényelemmel és
a finom kidolgozással. A fejlesztők gondos tervezőmunkája árad
minden részletéből, szembeötlő
a praktikuma, a masszívsága. Az
aktív vízi sportok szerelmesei
bizonyosan kedvelni fogják, hiszen
cseppet sem tolakodóan, de minden
körülmények között megbízható
partnerként szolgálja őket.
A hajóra vetett első pillantások egyértelművé teszik, hogy
robusztus, nagyon egyben lévő
formatervének minden vonala a víz
közegéhez igazodik, azért van, hogy
a lehető legjobban alkalmazkodjon
ahhoz, sőt uralja akár a szélsőséges
körülményeket is. A megnyerő stílus tűpontos kidolgozással párosul,
a tökéletes arányok csúcsminőséggel karöltve teljesednek ki.

S

ok hajó, kis pénzért. Talán így
foglalható össze legtalálóbban a 805 Cruiser lényege,
persze, a „kis pénz” idézőjelben
értendő, de tény, hogy ennek
a hajónak igen kedvező az ár-érték
aránya, tulajdonosa valóban többet
kap a pénzéért, mint ami ebben
a kategóriában megszokott.
Ahogy a kategória és a típusnév
is mutatja, ez a Quicksilver nem
összejövetelekre szakosodott, ahhoz
kicsi is, ám mindennapi feladatok
ellátására, sporttevékenységekhez,
part menti cirkálásokhoz, kirándulásokhoz tökéletes társ.
A hajóval ismerkedve egyre csak
erősödik bennünk a benyomás,
miszerint a 805-ös nagyon meg
győzően egyesíti a teljesítményt

Rend a lelke
A Quicksilver név kötelez, ezért
ennek a fürge cruisernek a belsejében sem találhatunk elnagyolt
részleteket, elavult technikát vagy
olcsó anyagokat. Természetesen
a hajó jellegénél fogva előtérbe
kerül a használati érték, de egy-egy
kényelmes sétahajózás alkalmával
sem vall szégyent. Akár maximális kihasználtság mellett, azaz
kilenc fővel a fedélzeten sem kell
tömegnyomortól tartani, szellősen
és kényelmesen elférhet az egész
társaság.
Az ülőhelyek kárpitozása magasabb kategóriákat idéz, a szekrényeket fa díszítőelemek ékesítik.

A CSÚCSTECHNIKA NEMCSAK
A MOTOR ÉS A KEZELŐSZERVEK
TEKINTETÉBEN KÉPVISELTETI
MAGÁT, DE A SZABADIDŐS, SPORTOS
FELHASZNÁLÁS OKÁN PÉLDÁUL
A VILÁGÍTÁSBAN IS.
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TE A K FA B O R ÍTÁ S

A FLEXITEEK
BORÍTÁS LETISZTULT
ELEGANCIÁT
KÖLCSÖNÖZ
A HAJÓNAK,
A LEGMODERNEBB
MŰSZEREKNEK
KÖSZÖNHETŐEN
HIGH-TECH IS EGYBEN.

A vezetői környezet is Flexiteek
borítással rendelkezik, ugyanakkor
igazi high-tech környezetet teremt,
amelyben a legmodernebb műszerek állnak rendelkezésre. Igazából
a 805 Cruiser minden finomsága
és eleganciája mellett is elsősorban
száguldásra csábít, mégsem kellenek speciális képességek az ereje
megzabolásához még úgy sem,
hogy a vezetőállásban mindenki
versenyzőnek érzi magát.
Amikor nem a habokat szeli
nagy elánnal a 805-ös, akkor négy
személy számára igen kényelmes
és tágas pihenési, alvási lehetősé-
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get kínál a kabinjában, kiegészítve
mosdóval, zuhannyal, vécével,
praktikus konyhával és hűtőszekrénnyel. Napközben ezek mellett
a szintén nem szűkös étkező és
napozófedélzet várja a kikapcsolódni vágyókat. Bár ez a hajó feladatának megfelelően alapvetően nyitott
kialakítású, szükség esetén nagyon
könnyen és hamar felhúzható az
árnyékoló, esővédő ponyvája.
Dopping nélkül
Ahogy már utaltunk rá, a Quicksilver Activ 805 Cruiser ereje teljében
van, ráadásul fürgeségét magától

értetődően, teljes természetességgel
prezentálja, működésében nyoma sincs erőlködésnek. A kecses
hajótestet szinte érezhető örömmel
viszi táncba az új Mercury F300
V8 (300 LE) teljesítményű motor,
de ez a vehemencia sosem uralhatatlan, ugyanis a 805-ös kezessége,
manőverezhetősége és stabilitása
is része a játéknak, egyebek mellett
a hidraulikus kormányműnek
köszönhetően. Hiába tágas a jármű,
a motor nélküli saját tömege mindössze 1730 kilogramm, nem nehéz
elképzelni tehát, mit kezd vele az
aggregát.
A csúcstechnika nemcsak a motor és a kezelőszervek tekintetében
képviselteti magát, de a szabadidős,
sportos felhasználás okán például
a világításban is. A legmodernebb
LED-es fényszórók a környezet mellett a belső térnek is előnyére válnak. Kettős akkumulátor-rendszer
gondoskodik arról, hogy a hajóból
semmilyen körülmények között ne
fogyjon ki a szufla.
A Quicksilver Activ 805 Cruiser
tehát minden tekintetben nagyon jó
abban, amire tervezték, kategóriájában nemcsak szerethető tulajdonságaival, meggyőző menetteljesítményével és a márkától megszokott,
sőt elvárt minőségével tűnik ki, hanem visszafogott árával is. Mindent
egybevetve nyugodtan kijelenthető,
hogy igazi aduász az aktív életmódot kiszolgáló hajók között.

d a n u b i o. h u
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CÉL: A VILÁGSZÍNVONAL!

MEGÚJUL
A KIKÖTŐ
A Wiking Yacht Club Hajógyári-szigeten lévő kikötője kívül-belül
megújul, hogy korszerű körülmények között fogadhassa a hajózás
szerelmeseit.

M

indannyiunk kedvenc helye,
a Hajógyári-szigeten lévő
Wiking Yacht Club kikötő,
bár eddig is hűséges kiszolgálója
volt a víz és a hajózás szerelmeseinek, a sok szolgálatban eltöltött év
után megérdemel egy teljes,
külső-belső felújítást! A kikötő első
szezonja, 1994 tavasza óta igyekezett otthont adni hazánk egyik
legnagyobb hajós közösségének.
Sosem lehetett rá panasz, de
ismerjük el, megérett már egy
alapos átalakításra, valamint
ráncfelvarrásra. A régi helyett szép,
új lesz – és ennél jobbat aligha
kívánhatnának maguknak a rendszeresen odalátogatók. Időt, pénzt
és energiát sem sajnálunk arra,
hogy hamarosan egy kívül-belül
megújult, korszerű kikötő fogadja
a hajósokat a Hajógyári-szigeten.
Lássuk, milyen jelentős változtatásokat tervezünk!
Teljes csinosítás
A vízen lévő kikötő stégrendszere új
burkolatot kap, a hordókat időtálló
műanyag dobozokra cseréljük. Vadonatúj, a többi Wiking-kikötőhöz
hasonló vizesblokkokat szerelünk
fel, vagyis a hajósok kulturált, csakugyan nyugat-európai színvonalú
körülmények között frissíthetik fel
magukat. Megújul a szervizépület
és az iroda, valamint az ügyfélváró
is. Hamarosan rá sem lehet ismerni
a létesítményre. Felújítjuk továbbá
az állóhajót, ahol a Wiking Hajós
Akadémia elméleti hajóvezetői
képzéseit tartjuk. Oda egy éttermet
is tervezünk, amelyet nemcsak a hajósok, hanem a szigetre látogatók is
igénybe vehetnek.
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Mindannyian végtelenül elkötelezettek vagyunk a megújulás
mellett. Határozott célunk, hogy
szép, tiszta környezetben fogadjuk a hajósokat, valamint még
a megszokottnál is színvonalasabb
szolgáltatásokkal örvendeztessük
meg őket az üdülő-kikötőnkben. Ez
utóbbinak korábban határt szabtak
a létesítmény sajátosságai, a jövőben azonban hely, valamint kapacitás is lesz már a hajók ápolására,
szervizelésére és felújítására.
Csaknem huszonöt esztendeig
volt a hajósok biztos kiindulási és
megérkezési pontja a Hajógyári-szigeten lévő kikötő – és a jövőben is
az lesz az első számú feladata, hogy
a hajózás elkötelezettjeinek minden
igényét kielégítse. Immár világszínvonalon.

A 2020-AS
SZEZONBAN EGY
KÍVÜL-BELÜL
MEGÚJULT, KORSZERŰ
KIKÖTŐ FOGADJA
A HAJÓSOKAT
A HAJÓGYÁRISZIGETEN!
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IRÁNY HORÁNY!
A WIKING YACHT CLUB HAJÓGYÁRI-SZIGETEN TALÁLHATÓ KIKÖTŐJE TÖBBEK
KÖZÖTT A MÉRETE MIATT IS MEGÉRETT
MÁR A MEGÚJULÁSRA. MINTEGY 6000
NÉGYZETMÉTERES TERÜLETRE ÖSSZPONTOSUL MINDEN – A KISZOLGÁLÁS,
A SZERVIZELÉS, SŐT MÉG A HAJÓÉPÍTÉS
IS. A FELÚJÍTÁS ÉS AZ ÁTALAKÍTÁS EGYIK
FŐ FELTÉTELE, HOGY A HAJÓGYÁR
ELKÖLTÖZZÖN, ÍGY UGYANIS TOVÁBBI
HASZNOSÍTHATÓ TERÜLETEK SZABADULNAK FEL. A HAJÓÉPÍTÉS, ANNAK
MINDEN KELLÉKÉVEL EGYÜTT, ELKÖLTÖZIK A WIKING YACHT CLUB TERÜLETÉRŐL, SZÉKHELYÉT ÉSZAKABBRA,
A SZIGETMONOSTOR MELLETTI HORÁNYBA HELYEZI ÁT.
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DÜSSELDORF

A KŐ ÉS A DI VAT
NAGY VÁ ROSA
Düsseldorf méltatlanul ritkán szerepel az utazók bakancslistáján,
pedig a német metropolisz számos egyedülálló különlegességet tartogat.
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DÜSSELDORFOT TUDATOSAN TERVEZTÉK A KERTEK
ÉS PARKOK VÁROSÁVÁ, A 18. SZÁZADRA DATÁLÓDÓ
KEZDEMÉNYEZÉS NYOMÁN MA POMPÁS URBÁNUS
LIGETEKBEN SÉTÁLHATUNK.
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szak-Rajna–Vesztfália szövetségi tartomány
székhelyéről általában a német gazdaságban
mutatkozó jelentős gazdasági súlya és befolyása jut
az emberek eszébe, holott a mintegy hatszázezer lakosú,
nyüzsgő, mégis emberi léptékű történelmi nagyváros
érdemes az alaposabb megismerésre, hiszen élhető, szerethető és vendégszerető aurája beszippant és elvarázsol.
Kiváló múzeumaival, közel száz galériájával Düsseldorf a németországi modern és kortárs művészet fellegvára és központja, aminek további rangot ad a Rajna partján
álló operaház, a számos színház és koncerthelyszín.
A magas színvonalú szórakozás és kulturális ismeretszerzés mellett az aktív pihenésre vágyók is megtalálják
itt a számításaikat. Düsseldorfot tudatosan tervezték
a kertek és parkok városává, a 18. századra datálódó kezdeményezés nyomán ma igazi, pompás urbánus ligetekben sétálhatunk. A Jägerhof-kastélyban érdemes meglátogatni a világhírű Goethe Múzeumot, a Nordparkban az
Aquazoot, majd a város két csodás japánkertjében való
szellemi feltöltődés után sportolásra, piknikezésre adni
a fejünket a Rajna-park mesés környezetében.
Világmárkák utcája
Shoppingmetropolis. Nem véletlenül ragadt az elnevezés
Düsseldorfra, hiszen a város talán legismertebb nevezetessége, a Königsallee, minden túlzás nélkül Németország legelőkelőbb vásárlóutcája, a világ egyik legexkluzívabb luxussugárútja. A helyiek nemes egyszerűséggel
csak Kőnek becézik a különleges hangulatú utcát, ahol
valóban minden világmárka képviselteti magát. A bőség
zavarában válogathatunk az előkelő nemzetközi stílusfel-
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hozatalból, de ez nem is csoda egy olyan városban, ahol
a világ legnagyobb divatvására is otthonra talált.
A Kő ellenére hiba lenne azonban azt feltételezni, hogy
Düsseldorf a sokak számára elérhetetlen luxus merevségével és pózával traktál, hiszen nyüzsgő éjszakai élete
igencsak demokratikus, mindenki megtalálja az ízlésének
legmegfelelőbb bárokat, kocsmákat. A klasszikusabb
vonal hívei a Grün- és Steinstrasse környéke, a modern,
trendi életérzés szerelmesei pedig a kikötő és a fiatalos
hangulatú Ratinger Strasse felé indulnak. A kínálat lélegzetelállító, nem véletlenül mondják, hogy Düsseldorfban
található „a világ leghosszabb bárpultja”, több mint 260
vendéglővel, kávézóval és sörözővel.
A Rajna ékköve
Düsseldorf egyedülálló különlegessége az új Média
kikötő (Media Harbor) negyede. A folyamatosan fejlődő
városrész ikonikus ékköve a Neuer Zollhof, ami szabálytalan, széttartó homlokzatú tömbjeinek együttesével
igazi építészeti csemege. A kikötőre jellemző posztmodern épületek médiavállalkozásoknak, szállodáknak és
vendéglátóhelyeknek adnak otthont, lakóház nem található errefelé. A tervek szerint azok a kikötő nyugati, már
használaton kívüli iparterületén létesülnek majd.
A Rajna-parti nagyváros látképét meghatározza a hét
híd, amelyek közül a leghíresebbet, a 12 500 tonnás
Oberkasselert a hetvenes években ötven méterrel tolták
arrébb, hogy helyet adjon az újabb beruházásoknak.
A folyóparti és kikötői sétával érdemes megvárni
a naplementét, ugyanis Düsseldorf esti, kivilágított városképének szépsége Budapest látképével vetekszik.
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JEGYEK,
PROGRAMOK,
ÉRDEKESSÉGEK
A K I Á L LÍTÁ S R Ó L :

A BOOT DÜSSELDORF EREDETILEG
A VITORLÁZÁS NÉPSZERŰSÍTÉSÉT
TŰZTE ZÁSZLAJÁRA, ÁM AZ
ÉVEK SORÁN A VILÁG EGYIK
LEGFONTOSABB BEMUTATKOZÁSI
HELYÉVÉ NŐTTE KI MAGÁT.

részt vehet, élményt és tapasztalatot
szerezhet. A víz alatti akciófotózás
éppúgy élethű körülmények között
próbálható ki, mint például a hullámszörf vagy az élménymedencék
egyéb vízisport-szimulációi.
A legközelebb 2020. január 18.
és 26. között megrendezésre kerülő
boot Düsseldorf kiállításon 220 ezer
négyzetméteren, közel húsz pavilonban mintegy kétezer kiállító várja az
érdeklődőket, köztük a hazai Wiking
Yacht Club elhivatott munkatársai,
akik elsősorban azokhoz kívánnak
szólni, akik hajóvásárlást terveznek,
ám a bőséges kínálatban személyes
szakmai segítséget igényelnek
a megfelelő modell kiválasztásában
és összeállításában.

A hajózás fellegvára
Düsseldorf nevét jól ismeri minden, a hajók iránt érdeklődő ember,
ugyanis az északi nagyvárosban
tartják a szakág legnagyobb éves
seregszemléjét. A boot Düsseldorf,
azaz hajó- és vízisport-kiállítás
szervezői eredetileg a vitorlázás
életérzésének népszerűsítését tűzték zászlajukra, ám az évek során
a világ legfontosabb bemutatkozási
helyévé, szakmai fórumává avan
zsált a rendezvény.
A kiállítás napjai alatt nemcsak statikusan kiállított hajókkal
találkozhat és elméleti előadásokat
hallgathat a világ minden tájáról
összesereglett közönség, hanem
számos aktív tevékenységben is
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CROWNLINE ECLIPSE E23

ÉLMÉNY A KÖBÖN
A Crownline Eclipse sorozata etalonként szeli a habokat a sportos, teljesítményre hangolt hajók
között. Az E23-as hét méterébe sok kényelem is belefért a felpaprikázott hangulat mellé.
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A DATL A P
HOSSZ: 7,01 M
SZÉLESSÉG: 2,59 M
TELJESÍTMÉNY: 250-350 LE
TELJES TÖMEG: 2313 KG
SZÁLLÍTHATÓ SZEMÉLYEK SZÁMA: 9 FŐ
ÜZEMANYAG-KAPACITÁS: 140 L

M

asszív felépítésű adrenalinbomba ez a hajó,
melynek a sorozattól megszokott vonalai különlegesen megerősített, a kemény vizeket is uraló
szerkezetet takarnak. Osztálytársainál már látványra is
nehezebb és mokányabb, a „nem spóroltak ki belőle
semmit” érzését közvetíti, menettulajdonságaiban mégis
felülmúlja legtöbbjüket. Amellett, hogy elképesztően
fürge, manőverezhetősége példás, stabilitása magabiztos.
Az ipar és a kereskedelem valamennyi szegmensében,
legyen az luxusautó, repülőgép vagy prémiumkategóriás
technikai kütyü, a tervezők szeme előtt ott lebeg a költségcsökkentés, és nincs ez másképp a hajók esetében
sem. Az E23-ast vizsgálva mégis az az érzésünk, ez
a szempont most nem játszott szerepet. A fejlesztők
bőkezűen bántak a méretekkel, az energiával, a beépített
anyagok mennyiségével és minőségével. Ezáltal nemcsak
sportcélokra, de kényelemre és pihenésre hangolt
szabadidő-tevékenységekhez is optimális. Ezt a sokoldalúságot támasztja alá az is, hogy az Eclipse igazi kezes
bárány, ami bár benne van minden mókában, ha arra van
igény, de az üzemanyag-takarékosságra is kiélezhető, ha
éppen nem a hullámlovaglás a célunk.

MASSZÍV ÉS DINAMIKUS

A társaság középpontja
A hajóra lépés biztonságát teljes hosszúságú úszóplatform garantálja, a közlekedőfelületek csúszásbiztosak, aki
kisgyermeket is a fedélzetre vinne, zárható ajtóval ellátott
átjáróval is rendelheti az impozáns vízi járművet.
Bármerre járunk az igazán tágas hajón, minőségi
anyagokkal és kidolgozással találkozunk, példás a praktikum, a zseniális helykihasználás és a cseppet sem
bazári, sokkal inkább visszafogottan tálalt, de megalkuvás nélküli luxus ötvözése. A tikfával borított vezetői
környezet műszerezettsége és megbízhatósága igazi
élmény, nem is szívesen hagyja el az ember a kapitányi
állást, ha azonban mégis csatlakozunk a társasághoz,
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A TIKFÁVAL
BORÍTOTT VEZETŐI
KÖRNYEZET MŰSZE
REZETTSÉGE ÉS
MEGBÍZHATÓSÁGA
IGAZI ÉLMÉNY,
NEM IS SZÍVESEN
HAGYJA EL AZ EMBER
A KAPITÁNYI ÁLLÁST.

TELJESÍTMÉNYE
E L S Ő O S Z TÁ LY Ú
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a pezsgőfürdő-szerűen kialakított fedélzeti kanapékon és
az orrban elhelyezett hívogató napozópárnákon élvezhetjük a ringást a hűtőből frissen tálalt italok mellett.
A hátsó társalgó elektromosan, gombnyomásra állítható
ülésein akár el is szenderedhetünk.
Az E23 sportossága önmagában is lehengerlő, a gyomrában azonban jet skinek is van hely, és például a búvárfelszerelésnek is könnyedén találunk helyet a tágas
tárolókban. Aktívan töltött szabadidőnk végén lezuhanyozhatunk a kabinban, ahol a pihenés is édes.
A zene szerelmeseinek is szinte egyedülálló koncertélményt nyújt a Kicker rendszere. A vízálló, színes LCD-kijelzővel felszerelt, változtatható fényerősséggel rendelkező kezelőfelületű egységet gyakorlatilag bármilyen
adathordozóval társíthatjuk, legyen az USB, iPod, iPhone
vagy Android-eszköz, ahogy Bluetooth és AUX is. A csodás hangzást nyolc fröccsenésálló Social Swim™ Transom
hangszóró járatja csúcsra, de az ember igazából nem is
akarja kihasználni a rendszer teljesítményét, hiszen sok
esetben elég egy halkabb aláfestő zene a naplementében
ringatózáshoz. Egy biztos, bármilyen hangerőn is szóljon,
a zenei hangzás tökéletes lesz.
Tiszta őrület!
A Crownline Eclipse E23 hajtásáról egy 4,5 liter lökettérfogatú, katalizátoros Mercruiser-erőforrás gondoskodik,
aminek 250 lóereje minden körülményre és helyzetre
több mint elég, akinek mégsem, az 350 lóerővel is megveheti. Ráadásul a kategóriájában meglehetősen tiszta
üzemű is a motor, és a fogyasztása is megfelelő keretek
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között tartható. Nyilván ebben a kategóriában nem a tulajdonos pénztárcájának kímélése az elsődleges cél, ám
a természetes vizek védelme, a felesleges pazarlás elkerülése a hajómárkák között is egyre fontosabb fejlesztési
tényező, és a Crownline ebben is igyekszik az élen járni.
A próbaút után tehát bátran kijelenthető, hogy
a Crownline Eclipse E23-as modell sokoldalúságával
magabiztosan helytáll a sportcruiserek és a kényelmes
luxusjachtok mezőnyében is. Teljesítményével, méreteivel
és praktikumával versenytársai fölé kerekedik, menettulajdonságaival, stabilitásával, gondos tervezésével és
kompromisszummentes minőségével igazából kategóriája zászlóshajójává avanzsál.
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A VÍZI KÖZLEKE
DÉSBEN, AHOL
ANNYIFÉLE
JÁRMŰ VAN,
A KOMPROMISSZUM
NAGYON FONTOS:
KI KELL JÖNNI
EGYMÁSSAL.

A HULLÁMVÉDELEM KÖZÖS ÉRDEK

EGY K IS ODA FIGY ELÉS
Nem veszed el a kezed a gázról: három hajó egymáshoz koccan a kikötőben. Feljelentenek. A rendőrség kimegy,
eljár, megbüntet. Pedig csak egy kis odafigyelésre lett volna szükség. Csobay Balázs rendőr alezredessel, a BRFK
Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Bűnügyi és Balesetvizsgálati Osztályának kapitányságvezető-helyettes
osztályvezetőjével beszélgettünk a Hullámvédelem kampány kapcsán az etikus dunai hajózásról.

A

vízi közlekedők csoportja
szűkebb, mint a közúti
közlekedésben résztvevőké.
Ráadásul a vízen azt feltételezi az
ember, hogy minden kicsit lazább,
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hiszen az megy a vízpartra vagy
a folyóra, aki kikapcsolódni
szeretne. Ezért az sem indokolt,
hogy valaki ott nyomja a gázt, ahol
erre biztonságosan nincs lehetőség.

Meg kell osztozni a vízi úton
„A nagyobb hajók nyilvánvalóan
jobban odafigyelnek, hogy ne húzzanak akkora hullámokat, ha pedig
mégsem, azzal kapcsolatban általá-
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C SO BAY BA L Á Z S

jármű közlekedik. „Igaz ez a kisgéphajók vagy motoros járművek és
az emberi erővel hajtott járművek
közti viszonyban, de a kikötőkre
vonatkozóan is” – mutat rá az alezredes a probléma több vetületére.
„A vízi közlekedésben, ahol
annyiféle jármű van, a kompromis�szum nagyon fontos: ki kell jönni
egymással. Jól mutatja ezt, hogy
évente két-három ügyünk mindig
adódik a meglévő antagonisztikus
ellentétek miatt: a hajós a hor
gásszal csatázik, a kishajó vezetője
a nagyhajó kapitányával, a kapitány a kikötő üzemeltetőjével. Mi
pedig kiszállunk intézkedni, pedig
odafigyeléssel meg is lehetett volna
előzni a problémát” – egészíti ki
Csobay Balázs.

ban kapunk bejelentést, és tudunk
intézkedni” – magyarázza Csobay
Balázs, hogy miért inkább a motorcsónakkal közlekedők figyelmét
érdemes felhívni a hullámvédelemre. A Duna kisebb mellékágain
ugyanis, ahol a kikapcsolódási célú
jachtokkal gyakran közlekednek,
nem nagyon szoktak azzal foglalkozni, hogy kisebb hullámkeltésre
törekedjenek. Márpedig, mivel kisebb a vízi út, és egyszerre sok vízi

Azért a víz az úr
Akinek lehetősége van egy erősebb
jachttal szelni a folyót, annak a felelőssége is nagyobb. Amellett, hogy
a Hajózási Szabályzat is rendelkezik arról, hogy a gépi meghajtású
járművel ki kell kerülni az emberi
erővel meghajtottat vagy a vitorlást, mivel utóbbiakkal nehezebb
manőverezni, a „vízi KRESZ-en”
túl a jóérzés és a józan megfontolás
is azt mondja: a vízen jobban kell
vigyázni, mert a közeg önmagában
balesetveszélyes. Ha például valaki
egy kikötői stégtől indul épp kajakkal, az felborulhat egy jacht által

keltett hullámtól akkor is, ha nem
két méterrel mellette mennek el.
Márpedig a kajak-kenusok tavasztól
késő őszig, gyakran hideg vízben is
edzenek, köztük gyakran egészen
kicsi, kezdő gyerekekkel, akik akár
az ijedtségtől is elveszthetik az
uralmat a hajójuk felett. „Minden
egyes esetet külön mérlegelünk.
A társadalomra való veszélyességet is nézzük: ha valaki például
fürdőző gyerekek mellett csapja ki
a hullámot, az nagyobb súllyal esik
latba, mintha úgy tenné ezt, hogy
senki nincs a parton” – avat be az
alezredes.
Kikötői károkozás
A személyi kár mellett azonban
anyagi kár is történhet: ez különösen a kikötőkből való ki- és behajtásra vonatkozik. Mivel a hajók nemritkán egymásra is kötnek, illetve 5-10
hajó is állhat egymás mellett, puffer
ide vagy oda, össze tudnak koccanni. „Ha valaki nem figyel arra, hogy
levegye a gázt, ahol elmegy mellettük, az biztosan kárt okoz. Még
a rendőrök közt is téma, hogy ha
olyan területre megyünk intézkedni,
akkor egymásnak is jelezzük, hogy
menjél lassabban – persze, ha nem
életmentésről van szó. Ez a kulturált
közlekedés alapja. És azt gondolom,
hogy a társaság – mármint a hajósoké – alapvetően igyekszik betartani
a szabályokat.”
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ÁLOMMUNKA

A KIKÖTŐK MESTEREI
Most induló sorozatunkban a Wiking Yacht Club legfontosabb tagjait, kikötőink mestereit mutatjuk
be, akik szívüket-lelküket kitéve dolgoznak a hajók és a hajósok biztonságáért és a jó hangulatért.
Horváth Tibor –
közösségben az erő
Szentendrei gyerekként egészen
kicsi koromtól a Duna szerelmese
vagyok, emlékszem, hogy már
akkor is tágra nyílt szemmel néztem a hajókat. Sokat kalandoztam
errefelé, így mind a mai napig úgy
ismerem a környéket, mint a tenyeremet, köztük a Pap-szigetet, a Postás strandot és a Bükkös befolyót,
amelyek a kedvenc részeim. 2016
óta vezetem a szentendrei kikötőt,
felelek a hajókért, a kikötő és a terület rendjéért, valamint azért, hogy
a hozzánk járó klubtagok a lehető
legjobban töltsék el szabadidejüket. Bár rengeteg a feladat, motivál
a cél, hogy a kikötő jól működjön, és
szeretném, ha mindenki jól érezné
itt magát. Idén már komoly klubélet
zajlott a közösségben, a hajózás
szeretete mellett összekötik a társaságot a jó beszélgetések, a közös
bográcsozások és nagy nevetések
is. Ez egy erős csapat, segítőkész
emberekkel, tanácsolom, hogy mindenki a saját bőrén tapasztalja meg.

BÁR RENGETEG
A FELADAT,
MOTIVÁL A CÉL,
HOGY A KIKÖTŐ
JÓL MŰKÖDJÖN,
ÉS SZERETNÉM,
HA MINDENKI JÓL
ÉREZNÉ ITT MAGÁT.
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MINDEN SZEZONBAN
IGYEKSZÜNK JOBBAT
ÉS TÖBBET NYÚJTANI
A MARINA PARTI
KIKÖTŐBEN, JÓK
A VISSZAJELZÉSEK,
ÉS ENNEK EGYRE
INKÁBB HÍRE MENT.

Magyar Lukács –
több mint munka
25 évvel ezelőtt, Floridában csöppentem a hajózás világába, és a hajók kezelésétől és szervizelésétől az
eladásukig mindennel foglalkoztam
a negyed évszázad alatt. A kikötő
szezonális zárása után a szervizben
segítek, ahol igyekszem mindenki
hasznára fordítani a tapasztalataimat, és helytállni ebben a szerepkörben is.
Minden szezonban igyekszünk
jobbat és többet nyújtani a Marina
parti kikötőben, jók a visszajelzések, magas színvonalú szolgáltatást
várhatnak tőlünk, és ennek egyre
inkább híre ment. Szerencsére az
évek alatt olyan, egymásra is tekintettel lévőkből álló közösség alakult
ki, ahol az emberek figyelnek a másikra. Számomra ez nem egyszerű
munka, élvezettel birkózom meg
a naponta felmerülő kihívásokkal,
és bízom benne, hogy valóra válik
az, amivel a Wiking Yacht Club
Marina parti bázisának tulajdonosa
négy évvel ezelőtt megkeresett:
„Szeretném, ha innen mennél nyugdíjba.” Másnap kezdtem, és azóta
sem bántam meg. Ez életem legjobb
munkája.
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A TÖKÉLETES VÍZPARTI KIKAPCSOLÓDÁS

MINDEN IGÉNYT
KIELÉGÍTVE
Már a következő szezont tervezed, arról álmodozva, hogy hol fogod tölteni a hosszú hétvégéket?
Esetleg nincs még meg a tökéletes karácsonyi ajándék a családnak? Van egy remek tippünk!
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nappali-étkező-konyha (kinyitható
ülőgarnitúrával) jó kihasználhatóságot biztosít.
Kényelem minden
négyzetméteren
Jogosan merülhet fel benned
a kérdés, hogy egy ilyen mobilház
mennyi kényelmet tud biztosítani
a használójának? A válasz az, hogy
mindazt, amire csak vágyik! Minden
mobilház rendelkezik ugyanis
hűtésre és fűtésre alkalmas klímával, a meleg vizet bojler biztosítja,
egyéni mérőórák szerint történik
a felhasznált víz és a villany elszámolása. A konyhában hűtő, villanytűzhely és mikró található, minden
szoba ablakán szúnyogháló biztosítja a zavartalan éjszakai pihenést, és
a nappali kivételével mindenhol redőny is van az ablakokon. A szobák
berendezése mindenütt vadonatúj és
ízléses. A fürdő és a WC egy helyiségben található, a fürdőszobákba
Wellis zuhanyzókat építettünk.

1 5 M 2- E S T E R A S Z
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gy érzed, hogy már februárban ellenállhatatlanul
vonzanak a habok? A szezonban minden szabad percedet
a hajódon töltenéd? Megértjük,
hiszen mi is pont így vagyunk
ezzel. Viszont van, amikor egy tökéletesen kialakított nyaraló kényelmére vágynál inkább, mely
gyönyörű környezetben helyezkedik el, béke és nyugalom veszi
körül, ideális az esti sütögetéshez,
a gyerekek pedig kedvükre
szaladgálhatnak a közeletekben?
Mindeközben ráadásul karnyújtásnyira van a hajód, így ha úgy
döntenél, bármikor vízre is szállhatsz? Ez a kép egyáltalán nem
álom többé, köszönhetően a Wiking
Yacht Club szentendrei kikötőjében
kialakított vadonatúj és miden
igényt kielégítő, a Kontex által
épített mobilházainknak!
Otthon az otthontól távol
Jelenleg két ház vár téged, de a cél
az, hogy tizennyolc jól felszerelt és

Csodálatos körítés
Nemcsak a házak, hanem a környezetük is úgy lett kialakítva,
hogy minden felmerülő igényedet
kielégítse. A ház tényleg mobil: kerekeken gurul, árvíz idején könnyen
daruzható, de akár a saját kerekén
is ki tud gurulni. A biztonság miatt
egy percig sem kell aggódnod,
a mobilházak ugyanis folyamatosan
őrzött területen találhatóak. És ez
még nem minden: a jövőben saját
híd vezet minden házhoz, melyen
keresztül közvetlenül megközelíthető a kikötő. Házanként egy saját
parkoló jár a bérlőknek, a későbbiekben pedig a kikötőtől sorompóval
elzárt, pluszbeálló bérlésére is lehetőség nyílik. Az egészet pedig egy
gyönyörű, folyamatosan gondozott
kert veszi körül, mindez egy kőhajításnyira a Duna ringatózó vizétől.
Idilli, nem igaz?

kényelmes mobilház álljon majd
a rendelkezésedre. A remek helykihasználás és elosztás garantált:
a ház 36 négyzetméteres területével
biztosítja, hogy mindenki találjon
egy saját zugot az elvonulásra.
Viszont ha egy összejövetel, sütögetés és a közös időtöltés a cél, a 15
négyzetméteres, vízre néző terasz
lesz a ti helyetek!
A házak mindegyike hatágyas:
a két szoba (az egyik franciaág�gyal, a másik két különálló ággyal),
valamint a tágas, egy légteres

BÉRELNI SZERETNÉK!
A MOBILHÁZAKAT MINIMUM EGY ÉVRE
LEHET KIBÉRELNI A SZEZONBÉRLETI DÍJ
MEGFIZETÉSÉVEL. FONTOS, HOGY A BÉRLŐKNEK HAJÓVAL KELL RENDELKEZNIÜK
A SZENTENDREI WIKING-KIKÖTŐBEN, ÉS
A BÉRLŐ SZEMÉLYE ELŐZETES MINŐSÍTÉST KÖVETŐEN KERÜL JÓVÁHAGYÁSRA.
HA MOBILHÁZAINK FELKELTETTÉK AZ
ÉRDEKLŐDÉSEDET, KERESD B L Á G A
Z S U Z S Á T A RÉSZLETEKÉRT!
TELEFON: +36 20 466 7925
E - M A I L : B L A G A . Z S U Z S A @
WIKING.HU

LESS BE
AZ EGYIK
SZENTENDREI
MOBILHÁZBA!
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G A R A N TÁ LTA N VO N Z Z A
A TEKINTETET

PRINCESS R35

A RIVIÉRA
VA DOR ZÓJA
A Princess R35-ös modellje igazi szívtipró, de az emocionális letámadás
mellett természetesen felszereltsége és minősége is átlagon felüli.

E

lég egyetlen pillantást vetni
erre a vörösben pompázó,
szédületesen menő formájú
hajóra, hogy megértsük, miért
hívják a tengerek Ferrarijának.
Ráadásul az asszociációnak
tényleges alapja is van, hiszen
a vonalait a Pininfarina Stúdió
álmodta meg, akárcsak számos
modellt a maranellói istálló sportkocsijai közül. Valóban úgy fest az R35
ebben a választható színárnyalatban, mintha egy exkluzív, stílusos,
erős és méregdrága versenyautó
ringatózna a vízen, és ez csak
fokozódik, ha „odalépünk neki”, és
teljesítményét kihasználva száguldunk a habokon.
Nem, a hajó meghajtásáról nem
a Ferrari legendás, egyedi öntőformában készített motorjai gondoskodnak, ám a két 430 lóerős, V8-as
Volvo benzinmotor képes ugyanazt
az érzetet kelteni, mintha az ágaskodó paripák csoportja dübörögne
odabent.

Y A C

A legtöbb esetben azonban
nem fogja kihasználni szerencsés
tulajdonosa a Princessben rejlő erőt
és dinamikát, ugyanis ez a lélegzetelállító forma nyugodt stílusú
korzózásért kiált. Éppen az benne
a jó, hogy vezetője azt fogja tudni
és érezni: sok mindent megtehetne
vele, de nem teszi meg.
Tengeri formula
A Princess R35 belül is egyértelműen, ám cseppet sem harsányan
hozza a versenyautó-vonalat.
A hajó tervezésében részt vettek
a Ben Ainslie Racing Technologies
szakemberei, akiknek fő specialitásuk a különböző modellek felkészítése az Amerika-kupára, azaz
a tengerek Formula–1-es futamára.
A funkcionalitásában is készséges
és kényelmes vezetői környezet
feszes ergonómiája, a formák és
anyagok tökéletes összhangja láttán
valóban egy Ferrariban érezhetjük
magunkat, ráadásul itt közelebb is
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A DATL A P
TELJES HOSSZ: 10,89 M
SZÉLESSÉG: 3,27 M
MERÜLÉS: 0,76 M
NETTÓ TÖMEG: 4,5 T
TELJESÍTMÉNY: 2×430 LE
LEGNAGYOBB SEBESSÉG: 50 CSOMÓ
ÜZEMANYAG-KAPACITÁS: 600 L
VÍZTARTÁLY: 140 L

vagyunk a csodás tengeri környezethez, hiszen a hajó nyitott kialakítása igazi szabadságérzetet kínál.
Be lehet húzódni persze az ugyancsak mívesen kialakított kabinba,
pihenésre is alkalmas a fekhelyekkel ellátott tér, na de őszintén, ki az,
aki egy ilyen csodás szerkezetben
visszavonul a belső térbe, ahelyett,
hogy testközelből élvezné a dunai
túrázás minden pillanatát?
A Princess R35 nem elsősorban
a ringatózós partik, a lazán koktélozós társasági események színhelye,
sokkal inkább az aktív kirándulásoké, a part menti naplementében
krúzolásoké.
A stratégia ékköve
A Princess a 2018-as cannes-i
jachtfesztiválon mutatta be első R
osztályú hajóját a szakmának és
elsősorban a nagyközönségnek, és
a brit vállalat 2016-ban kinevezett
vezetője, Antony Sheriff nem csinált
titkot abból, hogy a modellel milyen
nagy reményeket fűznek a gazdasági válság során erősen megingó
stabilitású gyár fellendítésére. Az
autósport világából érkező új főnök
merész, egyben rendkívül okos
stratégiával érte el, hogy tíz év után
a márkát ismét a szakág első tíz
szereplője között jegyzik. Sheriff
első lépésként temérdek pénzt és
energiát csoportosított át a kutatásfejlesztésbe, úgy szürkeállomány,
mint precízen dolgos kezek tekintetében bővítette a munkatársak számát, majd mindezen befektetések
gyümölcseként bemutatta legújabb
fejlesztésű modelljeiket, az X95-öst
és az R35-öst.
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L E T I S Z T U LT
ÉS ELEGÁNS

Mi, azon szerencsések, akik az
erőfeszítések eredményét kipróbálhatjuk a Dunán, elismerően
csettinthetünk, ez a vörös szépség
ugyanis mindenben alátámasztja,
hogy Sheriff bátor stratégiája nem
volt hiábavaló.
Suhanó jelenés
A Princess márka visszakerült tehát
az élvonalba, a szívdöglesztő R35
pedig annak is az élére. A hajók ismerői, szakértői és használói szinte
egyöntetűen osztják a véleményt,
miszerint ritka a csillagok efféle
együttállása, ez a cruiser nemcsak
tökéletesen ötvözi a csúcstechnikát a vonzó formákkal, de tele van
lélekkel is, szinte életre kel és flörtöl

az emberrel, akár a fedélzeten élvezi, akár a partról nézi a jelenséget.
Noha mindezek ismeretében
igény biztosan lenne rá, a Princess
R35 ki tudja, mennyire lesz gyakori látvány a kikötőkben, hiszen
a gyártó piaci stratégiájának az is
a része, hogy a termelés visszafogásával tudatosan tartják magasabban
a keresletet a kínálatnál, ezzel is
növelve modelljeik értékét és presztizsét. Nyilván igaza van Antony
Sheriffnek, hogy a legjobb dolog is
exkluzívabb, ha várni kell rá, vagy
nem jut mindenkinek, aki megteheti. Mindenesetre egy kicsit biztosan
szebb hely lenne a világ, ha nagyobb
mennyiségben lepnék el olyan
remekművek, mint az R35.

E U R Ó P A V E Z E T Ő J A K U Z Z I G YÁ R T Ó J A
Büszkék vagyunk arra, hogy néhány év leforgása alatt a Wellis egy kis családi vállalkozásból Európa legnagyobb jakuzzi gyártójává nőtte ki magát.
Mára a Wellisnél egy komplett prémium fürdő- vagy otthoni wellness szoba kialakítása könnyedén megvalósítható.

JAKUZZI

SZANITER

SZAUNA

EGYEDI WELLNESS

A prémium alapanyagokból készült,
legmodernebb technikai innovációkkal
felszerelt jakuzzik a csúcskategóriát
képviselik Európa szerte.

A Wellis prémium szaniter termékei
a kifinomult elegancia és a minőségi
alapanyagok ötvözetének eredményei.

Lepje meg magát minden nap
a klasszikus finn és infraszaunáink
által nyújtott wellness élménnyel!

Wellness részlegek úgy kivitelezve,
beépítve, felszerelve, ahogy Ön elképzeli.
Nem sablon megoldásokat építünk,
csakis egyedi terveket valósítunk meg.

B E M U TAT Ó T E R ME INK
Budapest, III., Pünkösdfürdő utca 52. Tel.: (1) 808-9366 | Budapest, XI., Budaörsi út 31/C Tel.: (1) 310-7270 | Dabas, Mánteleki út 0417 hrsz. Tel.: (29) 564-380
Közületi értékesítés: Szomolányi Tamás projekt vezető | telefon: +36 70 680 7723 | e-mail: szomolanyi.tamas@wellis.hu
Keresse termékeinket országszerte partnereinknél!
www.wellis.hu
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TÍZ TIPP EGYÜTTHAJÓZÁSHOZ

BÉKÉSEN ÉS
BIZTONSÁGBAN
Ismét álljon itt néhány hasznos Wiking-tipp, hogy gyorsan otthon
érezhesd magad közöttünk!

3

NEM ÉGŐ

1

FRISSEN
Ahogy a külsőnket és a kapcsolatainkat, úgy
a hajónkat is jó
érzés rendben tudni. Bár mi magunkon sokszor nem vesszük észre
az idő múlását, kedvencünkön
olykor nyomot hagy. Folyamatos
odafigyeléssel kortalanná teheted
a hajót: ha a kötelek elöregedtek,
pótold újakkal, figyelj kedvenced
minden részére! Ha a szervizelésben, karbantartásban vagy csak az
optikai tuningban segítségre van
szükséged, keress minket!

2

ÓVATOS DUHAJ
A hajós és vendégei szeretik
mindig flottul érezni magukat.
Azonban egy spontán összejövetel
könnyen átcsaphat reggelig tartó
bulizásba. Beszéljétek meg időben,
ki felel majd józanon mindenért,
vagy kérd a Wiking-csapat as�szisztálását. Jövő évtől a szentendrei kikötőben már egy szonda is
segíti, hogy biztos döntést hozhass
másnap.

4

HOGY VAGY?
Mennyi ismeretlen ismerős! A hajózás és a víz
szeretete már jó kezdet,
hát beszéljünk a többiről is! Szervezett túráink alkalmával
rengeteg barátság kötődik, melyek újabb közös élmények
kezdetét is jelenthetik. Kövesd nyomon a Wiking Yacht Club
hajós programjait, és légy részese a hajós kalandoknak!
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Egy hirtelen bográcsozás vagy
grillezés örök emlék lehet neked,
de sajnos, azoknak a pihenni
vágyóknak is, akik kikapcsolódás
helyett a vigasság füstjébe vesznek. Ha egyeztetsz a kikötőmesterrel, nem kell majd „tüzet oltani”, ha
dühében füstölögne a szomszéd.

5

NETWORKING
Tudjuk jól, a hajózás több mint egy hobbi. Életérzés, közösségi élmény, kikapcsolódás, nem utolsósorban pedig
üzleti lehetőségek tárháza. Lehet, hogy még ma összefutsz
a kikötőben egy jövőbeli partnereddel. És megint visszakanyarodtunk a legfőbb üzenetünkhöz: ismerkedj, barátkozz,
érezd jól magad nálunk!
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7

KARCMENTES
Kis sólyázás, nagy kockázat. A hajót a vízből kiszedni vagy
vízre tenni precíziós feladat, nem elvárható, hogy mindenki
rutinos legyen benne. Hogy biztosan jó élményekkel térj
haza, ne szégyellj segítséget kérni a Wiking kikötőmestereitől, akik minden tapasztalatukkal a rendelkezésedre állnak.

6

LÉGY GÁLÁNS!
Segítségre van szüksége egy hajóstársnak a parkolásnál? Nehéznek
tűnnek a szomszéd csomagjai? Milyen jó, hogy éppen ott vagy, és egy
igazi közösség tagjaként bármikor
segítő kezet nyújthatsz! Máris
jobban érzi magát mindenki, és
büszkeséggel tölt el minket, hogy
a Wikingek soha nem hagyják
egymást cserben.

8

SZIGORÚAN BIZALMAS

Bár a hajósok szuperek, de van az úgy, hogy
ők sem tudnak mindent egyszerre. Bulizni,
társalogni, hajót navigálni és sikerre vinni egy
tárgyalást. A Wiking Yacht Club profi, elegáns
és diszkrét kapitányai a tökéletes megoldást
jelentik hasonló helyzetekben, így neked tényleg
csak arra kell koncentrálnod, ami aznap a legfontosabb. Bérelj hajót kapitánnyal és intézd az
ügyeidet diszkréten!

9

ZÖLDEN A KÉKBEN
Mi, hajósok mélyen tiszteljük a környezetet, és manapság
nem könnyű a gyönyörű Dunánkat és partjait tisztán találni. Ha szemetet találsz, ne nézz félre! Ha valakit szemetelésen érsz, szép szóval tanítsd!

10

TISZTÁZZUK!
Az egyik legkényesebb közös ügyünk. Sokunknak a nap
méltó lezárását jelenti egy kellemes zuhanyozás, ezért nagy
energiát fordítunk arra, hogy jó illat, rend és higiénia jellemezze fürdőinket, mellékhelyiségeinket. Köszönjük, ha te is
odafigyelsz rájuk!
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SEALINE F430

FÉNYŰZÉS,
KÜLÖNLEGESSÉGEKKEL
A 43 láb hosszú hajók osztályában az egyike a legtöbb luxust és kényelmet nyújtó hajóknak
a Sealine F430, ráadásul minden mókában benne van.

A

A DATL A P
TELJES HOSSZ: 13,55 M
HAJÓTEST HOSSZA: 11,73 M
SZÉLESSÉG: 4,20 M
MAGASSÁG: 5,37 M
MERÜLÉS: 1,25 M
TELJES TÖMEG: 13,58 T
LEGNAGYOBB TELJESÍTMÉNY: 760-880 LE
LEGNAGYOBB SEBESSÉG: 28-32 CSOMÓ
ÜZEMANYAG-KAPACITÁS: 1100 L
VÍZTARTÁLY: 450 L
SZÁLLÍTHATÓ SZEMÉLYEK: 12 FŐ

minden földi, azaz vízi jóval
felszerelt, a legmívesebb
szakértelemmel előállított
jacht tervezői nem elégedtek meg
azzal, hogy a fedélzetre lépők
elismerően csettintsenek a kategória élére jogosító komfort mennyiségét és minőségét tapasztalva,
hanem az is a szemük előtt lebegett, hogy az egyébiránt mozgékony hajó vezetése is igazi élmény
legyen. Ennek érdekében „elintézték”, hogy a tetőről, pontosabban
a magasan elhelyezett flybridge-ről,
vagyis „lebegő hídról” is irányítható az F430-as, ami a szerencsés
kormányost egészen egyedi
perspektívával ruházza fel, az elé
táruló körpanorámával a vizek királyának érezheti magát. Mindeközben egy olyan finom és precízen
konstruált szerkezet dolgozik
a kapitány keze alá, ami minden

körülmények között magabiztosan
uralható. Ter mészetesen a hajó
a szokásos helyről, a fedélzeti
kabinból is kezelhető.
Persze, nem mindenki arra vágyik, hogy szó szerint kiemelt helyzetben irányítsa a vízi ékszerdobozt.
A hajó tizenkét ember kényelmét
garantálja, de még ennek ismeretében is meglepő, milyen tágas terek
várják az utasokat a különleges építésmódnak köszönhetően. Legyen
szó családi összejövetelről, sütögetésről, napozós, beszélgetős ejtőzésről, az F430 fedélzetén nem fenyeget
a helyszűke. Olyan pompásan oldották meg a 43 lábra korlátozott tér
praktikus kihasználását a fejlesztők,
hogy a masszív bárpult, valamint
a hűtő- és tárolórekeszek mellett is
szellősnek, kényelmesnek, magától értetődőnek hat a környezet.
A felhasznált és beépített anyagok
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LEGYEN SZÓ CSALÁDI
ÖSSZEJÖVETELRŐL,
SÜTÖGETÉSRŐL,
NAPOZÓS,
BESZÉLGETŐS
EJTŐZÉSRŐL,
AZ F430 FEDÉLZETÉN
NEM FENYEGET
A HELYSZŰKE.

ELÉRHETŐ LUXUS

F430, a szolgáltatásokat hihetetlen
biztonságérzettel egészítve ki. Stabilan uralja a vizet, nem billeg, nem
imbolyog, aki hullámzásra vágyik,
az a leereszthető úszóplatformról
egyenesen a vízbe csobbanva elégítheti ki ezen igényét.

minősége minden igénynek megfelel, így kijelenthető, hogy mindent
egybevetve ez a jacht a Sealine
kategóriájának talán legjobbja.
Nyugodt erő
A Sealine F430 motorizáltsága több
mint elegendő. Az alapot jelentő,
760 lóerős erőforrás vehemensen
mozgatja az egyébként kecses, de
nem kicsi hajótestet, érezni, hogy
nem fogy ki a tartalékokból, még
szélsőséges körülmények között
sem. Az elérhető 28 csomós végsebesség meggyőző, ezt feltehetően
nagyon ritkán használja ki a tulajdonos, bár a flybridge-en kialakított
vezetőállás erős kísértést jelent.
Mindemellett 880 lóerős kivitelben
is rendelhető a Sealine, 32 csomós
sebességet garantálva, ez a lehetőség azonban minden bizonnyal csak
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azok számára vonzó, akik mindenképpen még több pénzt akarnak elkölteni a hajójukra, mint a szomszéd.
Próbautunk során egyértelműen
kiderült, hogy az alapnak nevezett,
valójában nagyon is extra kisebbik
aggregát is bőven elegendő.
Már csak azért sincs szükség a hajó soha ki nem használt
túlmotorizálására, mert bár összekacsintós társ is tud lenni egy kis
vízi „huligánkodáshoz”, igazából
kényeztető luxusa, fejedelmi kényelme, mindenre kiterjedő figyelmessége annyira kisimítja az idegeket,
hogy elsősorban pihenésre, kikapcsolódásra termett. A finom (és
drága) anyagokból kialakított kabin
ugyancsak tágas közösségi teret ad,
továbbá roppant kényelmes hálóhelyeket és fürdőszobákat. Sokcsillagos hotelként funkcionál ezáltal az

Minőségi élet
A Sealine F430 a rövid, de tartalmas próbája során mindenkit
meggyőzött arról, hogy a pompás
külső roppant kényelmes, kiváló
minőségű, egyedi megoldásokkal
operáló belsőt takar, ami pihenésre,
szórakozásra és utazásra egyaránt
kompromisszumok nélkül alkalmassá teszi. A kézműves-igényességgel
történő kidolgozás a legmodernebb
technikával alkot egységet, süppedős kárpitjai, gondosan kezelt bútorfelületei tökéletes összhangban
állnak gazdag műszerezettségével,
tágassága és kényelme tartalékokkal felvértezett erejével párosul.
Mindezek mellett nincsenek
hivalkodó túlzásai, szemlélőinek
egyedi ötletessége tűnik fel, nem
pazarló rongyrázása. És ez így van
rendjén, hiszen akik igazán tudják
és értékelik, hogy milyen az igazi
luxus, azok nem polgárpukkasztásra akarják használni, hanem jó ízléssel és visszafogottsággal élvezni
a „high life” nyújtotta örömöket. Az
ő hajójuk a Sealine F430-as.

EGER

A M I N Ő SÉG ÖSSZ EKÖT!

www.varsanyipinceszet.hu
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FIGYELEM ÉS BIZTONSÁG

A JÓZ A N ÉSZ DIK TÁ LJA
Hazánk egyik legnagyobb hajós közössége, a Wiking Yacht Club azt tervezi, hogy hamarosan
minden kikötőjébe szondát telepít.

B

HAJ, HÉ, DE HÚZZ RÁ EGYET
HAJ, HÉ, DE HÚZZ RÁ EGYET
HAJ, HÉ, DE HÚZZ RÁ EGYET
MINDEN ÁLDOTT REGGEL.
2019 02

izonyára sokan ismerik az
imént idézett angol népdalt,
amely egy hajósról szól, aki
felöntött a garatra. A fülünkben
vidám gyerekhangon csilingelő
nóta is azt a képet erősíti, amely
iszákosnak ábrázolja a vízre
szállókat. A probléma valós, sokan
csakugyan megrögzött alkoholfo-

gyasztóknak tartják a hajóvezetőket
és legénységüket.
Ennek is betudható, hogy
hazánk egyik legnagyobb hajós
közössége, a Wiking Yacht Club
a figyelem középpontjába navigálta
a témát, és ahelyett, hogy jelentéktelen ügynek állítaná be, a tájékoztatás mellett megoldással is előállt:

45
HÍVD, ÉS SEGÍT
A KIKÖTŐMESTER!

PEZSEG AZ ÉLET
A SZENTENDREI KIKÖTŐBEN

a tervek szerint hamarosan minden
kikötőjébe szondát telepít – először
Szentendrén.
A Wiking Yacht Club célja, hogy
szabálykövetésre és önellenőrzésre
ösztönözze a hajósokat. Nem árt
szem előtt tartani – és erre mások
figyelmét is felhívni –, hogy a közlekedés szereplői felelősséggel tartoznak egymásért. Nem lankadhat sem
a fegyelem, sem pedig a figyelem.
Márpedig alkoholos befolyásoltság
alatt nemcsak magunkat, hanem
másokat is veszélyeztethetünk.
A Dunai Vízirendészet e tekintetben sem ismer bocsánatot,
tisztjei rendszeresen ellenőrzik
a hajósokat, szondáztatják őket.
Azok is legyenek óvatosak, akik
egy kellemesen eltöltött este vagy

kiadós buli másnapján szállnak
vízre. A Wiking Yacht Club először
is nekik szeretne segíteni. A szondába fújó hajótulajdonos ellenőrizheti, hogy például kínzó fejfájását
a fronthatás vagy az alkohol
okozza-e. A műszer ugyanis pontosan megmutatja, hogy kitisztult-e
teljesen a szervezete.
A Wiking Yacht Club szorosan
együttműködik a Dunai Vízirendészettel, érdeke, hogy napirenden
tartsa a témát, noha nem szeretne
a népnevelő szerepében tetszelegni.
A tapasztalatok egyébként – szerencsére – azt mutatják, hogy a hazai
hajós közösséget e téren önmérséklet jellemzi. Tagjai tudják, hogy lesz
másnap, még ha netán az estét az
„élj a mának” jegyében is töltötték.

JELENTŐS LISTA TARTALMAZZA AZ INDULÁS ELŐTTI TEENDŐKET, EZ GYARAPODHAT A SZONDA MEGFÚJÁSÁVAL. DE
EZENFELÜL MÉG SZÁMOS FELTÉTELNEK
TELJESÜLNIE KELL AHHOZ, HOGY VALAKI
VÍZRE SZÁLLHASSON. A KÖTELEZŐ
TARTOZÉKOK FELSOROLÁSÁT AZ NKH
ÁLTAL MEGHATÁROZOTT FELSZERELÉSI
JEGYZÉK ALAPJÁN. PERSZE NEM ÁRT,
HA ÉRVÉNYES A JOGOSÍTVÁNYUNK,
FELTÖLTÖTTÜK ÜZEMANYAGGAL A HAJÓT, KISZELLŐZTETTÜK A MOTORTERET, TOVÁBBÁ EVEZŐVEL, MEGFELELŐ
SZÁMÚ MENTŐMELLÉNNYEL ÉS TŰZOLTÓ
KÉSZÜLÉKKEL IS RENDELKEZÜNK. ELŐFORDUL PERSZE, HOGY VALAKI NEM ÉR
RÁ, HOGY FELKÉSZÍTSE A HAJÓJÁT AZ
INDULÁSRA. NEKI IGYEKSZIK SEGÍTENI
A KIKÖTŐMESTER, AKI KÉRÉSRE – KÜLÖN
DÍJ ELLENÉBEN – EGYEBEK MELLETT
ALAPOSAN ÁTVIZSGÁLJA, ILLETVE
KITAKARÍTJA A HAJÓT, KISZELLŐZTETI
A MOTORTERET. VAGYIS MINDEN OLYAN
MUNKÁT ELVÉGEZ, AMELY IDŐIGÉNYES
ÉS TERHES LEHET AZ ÉLMÉNYRE VÁGYÓ
HAJÓSOKNAK. JÓ TUDNI, HOGY VAN KIRE
BÍZNI A FELADATOT.

„Baj van a részeg tengerésszel” –
szól a népdal. S valóban, aki hajóra
száll, annak tisztában kell lennie
tette következményeivel. A büntetést ugyanis, így vagy úgy, de
nem kerülheti el. A hajózás nem
csupán sport, valódi élményt, igazi
kikapcsolódást, értékes szórakozást jelenthet a víz szerelmeseinek.
Valamennyiünk érdeke azt diktálja,
hogy így is maradjon. Pontosabban:
a józan ész.

ISMERD MEG
A SZENTENDREI
K I KÖ T Ő N K E T !
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STEVE JOBS ÉS LAURENE JOBS
AZ APPLE-ALAPÍTÓ MÁR NEM ÉRHETTE MEG JACHTJÁNAK ELKÉSZÜLTÉT, MELYET SAJÁT
MAGA TERVEZETT A VILÁGHÍRŰ PHILIPPE STARCK FRANCIA DIZÁJNERREL KÖZÖSEN. A 78
MÉTERES VENUS EGY ÉVVEL JOBS HALÁLA UTÁN KÉSZÜLT EL, 2012-BEN, JELENLEG FELESÉGE, LAURENE JOBS TULAJDONÁBAN VAN A 100 MILLIÓ DOLLÁRRA BECSÜLT MONSTRUM. RENDKÍVÜL LETISZTULT FORMATERVEZÉSŰ HAJÓ ÉLES VONALAKKAL, AMELYNEK
MINIMALISTA JELLEGE TÜKRÖZI MEGÁLMODÓJA ÉLETMŰVÉT ÉS HITVALLÁSÁT. ÁLLÍTÓLAG
A BELSEJE IS HASONLÓAN EGYSZERŰ NYELVEZETET KÖVET, DE AZT ANNYIRA TITOKBAN
TARTJÁK, HOGY MÉG KÉP SEM KÉSZÜLT RÓLA SOHA, CSAK EGY DOLGOT TUDNI BIZTOSAN:
CSORDULTIG VAN TÖMVE APPLE-ESZKÖZÖKKEL. STARCK SAJÁT BEVALLÁSA SZERINT NEM
AZ VOLT A CÉLJA, HOGY SZUPERJACHTOKHOZ HŰEN FÉNYŰZÉST SUGÁROZZON, HANEM
SZERETTE VOLNA VELE MEGMUTATNI AZ „INTELLIGENCIA ELEGANCIÁJÁT”.

HÍRESSÉGEK HÍRES HAJÓI

R INGATÓZNI A H A BOKON
A hajózás iránti rajongás alól az ismert emberek sem tudják kivonni magukat, azonban ők nem
egyszerű és praktikus városi jachtokat, hanem olykor hatalmas monstrumokat választanak, amelyek
egyszerre jelentenek luxusnyaralási lehetőséget és státuszszimbólumot is számukra.

2019 02
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ROMAN ABRAMOVICS
AZ OROSZ–IZRAELI OLIGARCHA, A CHELSEA FUTBALLKLUB TULAJDONOSA
– AKI RENDKÍVÜL KÖZELI KAPCSOLATOT ÁPOL AZ OROSZ ÁLLAMFŐVEL –
A VILÁG MÁSODIK LEGNAGYOBB JACHTJÁNAK TULAJDONOSA. A TERENCE
DISDALE TERVEZTE HAJÓ ELKÉPESZTŐ MÉRETEKKEL RENDELKEZIK: TÖBB
MINT 162 MÉTER HOSSZÚ, KÉT HELIKOPTER-LESZÁLLÓPÁLYÁVAL ÉS HUSZONNÉGY KABINNAL. A 340 MILLIÓ EURÓS ÓRIÁS FELSZERELTSÉGÉHEZ
HOZZÁTARTOZIK A MINI-TENGERALATTJÁRÓ, A GOLYÓÁLLÓ-ERŐSÍTÉS (FŐLEG ABRAMOVICS SAJÁT KABINJA KÖRÜL) ÉS A RAKÉTAFIGYELŐ RENDSZER
IS, VALAMINT A KÉT ÚSZÓMEDENCE, MELYBŐL AZ EGYIK TÁNCPARKETTÉ
ALAKÍTHATÓ. NÉHÁNY ÉVIG A VILÁG LEGNAGYOBB PRIVÁT TULAJDONÚ
JACHTJA VOLT, MÍG 2013-BEN LETASZÍTOTTA A TRÓNRÓL AZ EGYESÜLT
ARAB EMÍRSÉGEK ELNÖKE ÁLTAL ÉPÍTTETETT AZZAM. ABRAMOVICSNAK EZ
AZ ÖTÖDIK JACHTJA, ÍGY NEM VÉLETLEN, HOGY AZ OROSZ MÉDIA SZERINT
A MILLIÁRDOSNAK MÁR-MÁR SAJÁT HADITENGERÉSZETE VAN.

3

AMPHITRITE

1

VENUS

J. K. ROWLING

A HARRY POTTER-SOROZAT SZERZŐJE 22 MILLIÓ FONTÉRT VETTE MEG AZ AMPHITRITE
NEVŰ JACHTOT, FELTEHETŐEN 2015 KÖRÜL. A 47 MÉTER HOSSZÚ, ART DECO STÍLUSÚ HAJÓ
2001-BEN ÉPÜLT, AZ ÍRÓNŐ PEDIG AZÉRT DÖNTÖTT ÚGY, HOGY MEGVESZI, MERT EGY KORÁBBI CSALÁDI NYARALÁSON MÁR BÉRELTE, ÉS BELESZERETETT. AZ AMPHITRITE NEVÉT
KORÁBBI TULAJDONOSÁTÓL, JOHNNY DEPPTŐL KAPTA, AKI AKKOR KERESZTELTE ERRE
A NÉVRE, AMIKOR ÚJRAHÁZASODOTT. A KLASSZIKUS STÍLUSÚ, AZ 1930-AS ÉVEKET IDÉZŐ,
GYÖNYÖRŰ FABORÍTÁSOKKAL RENDELKEZŐ HAJÓT DEPP ÚJÍTOTTA FEL, MIELŐTT AZ ÍRÓNŐ BIRTOKÁBA KERÜLT. EZEK A HAJÓK JELLEMZŐEN ELÉG SŰRŰN CSERÉLNEK GAZDÁT,
A HÍREK SZERINT AZÓTA MÁR ROWLING IS TÚLADOTT RAJTA.
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NICOLE KIDMAN
KEVESEN MONDHATJÁK EL MAGUKRÓL,
HOGY ELNEVEZTEK RÓLUK EGY JACHTOT, NEM ÚGY NICOLE KIDMAN, AKINEK
SAJÁT JACHTJA A SZÍNÉSZNŐ HAWAII
NEVÉT VISELI. AZ AUSZTRÁL KIDMAN
UGYANIS HAWAIIN SZÜLETETT, AHOL
A HELYI SZOKÁS SZERINT A HOUKALANI
NEVET KAPTA, AMELYET Ő HIVATALOSAN
NEM VISEL, DE A JACHT IGEN. A TÖBB
MINT 45 MÉTER HOSSZÚ, PEZSGŐSZÍNŰ
CSODA TÍZ VENDÉGNEK TUD KÉNYELMES
SZÁLLÁST NYÚJTANI, AKIKRŐL HÉTFŐS
SZEMÉLYZET GONDOSKODIK. MINDEN
SZOBÁHOZ KÜLÖN FÜRDŐSZOBA TARTOZIK, SŐT JET SKIK ÉS BÚVÁRKODÁSHOZ
SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK IS BIZTOSÍTJÁK AZ ÖNFELEDT KIKAPCSOLÓDÁST.
A HAJÓ VISZONT NÉMI BOSSZÚSÁGOT IS
OKOZOTT A SZÍNÉSZNŐNEK: FÉRJÉVEL
2008-BAN AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI
TENESSEE-BE KÖLTÖZTEK, DE A JACHTOT
HÁTRAHAGYTÁK SYDNEY PARTJAINÁL,
EZZEL FELBŐSZÍTVE EGYKORI AUSZTRÁL
SZOMSZÉDAIKAT.

HOUKALANI

5

GIORGIO ARMANI
A VILÁG EGYIK LEGISMERTEBB DIVATTERVEZŐJÉNEK
JACHTJA SAJÁT BEVALLÁSA SZERINT AZOKAT AZ
ELVEKET KÖVETI, MINT A RUHÁI: EGYSZERŰSÉG, ELE
GANCIA, KÉNYELEM ÉS FUNKCIÓ – ÉS PERSZE MÉRHETETLEN LUXUS. A 65 MÉTERES JACHT – AMELYET MAGA
ARMANI TERVEZETT – MÉRETEI ELLENÉRE IGYEKSZIK
„REJTŐZKÖDNI”, ÍGY A TENGERHEZ HASONLÓ KÉKES
ZÖLD SZÍNBEN POMPÁZIK, SŐT FEDÉLZETE IS MATT
HATÁSÚ, HOGY NE CSILLOGJON MESSZIRŐL A NAPSÜTÉSBEN. BERENDEZVE A DIVATTERVEZŐ BELSŐÉPÍTÉSZETI MÁRKÁJÁNAK DARABJAIVAL, ARMANI CASA
BÚTOROKKAL VAN, MELYEK TIZENNÉGY VENDÉGNEK
ÉS UGYANEKKORA SZEMÉLYZETNEK BIZTOSÍTANAK
KÉNYELMES TARTÓZKODÁST A FEDÉLZETEN. BELSEJE ÜGYES TRÜKKÖKNEK KÖSZÖNHETŐEN EGYETLEN
NAGY TÉRNEK TŰNIK, UGYANIS A DIVATTERVEZŐ
SAJÁT BEVALLÁSA SZERINT EGY ÓRIÁSI, ELNYÚJTOTT
NAPPALI HATÁSÁT SZERETTE VOLNA KELTENI VELE.
A HAJÓN EDZŐTEREM, MOZI ÉS SPA IS TALÁLHATÓ. EZ
A TERVEZŐ MÁSODIK JACHTJA, MELY AZ ELSŐHÖZ,
A MARIÙHOZ HASONLÓAN SZINTÉN ÉDESANYJA EGYIK
BECENEVÉT VISELI.

MAÌN

DAVID GILMOUR
TALÁN NEM IS NEVEZHETŐ JACHTNAK A LAKÓHAJÓNAK, DE MÉG INKÁBB STÚDIÓHAJÓNAK
BEILLŐ ASTORIA, AMELY 1911-BEN ÉPÜLT FRED
KARNO BRIT HUMORISTA SZÁMÁRA. EREDETI
CÉLJA AZ VOLT, HOGY A HUMORISTA TULAJDONÁBAN LÉVŐ HOTEL MELLETTI FOLYÓSZAKASZON ÁLLJON, ÉS KÉPES LEGYEN OTTHONT ADNI
EGY TELJES, 90 FŐS NAGYZENEKARNAK. TÖBB
MINT 30 ÉVE KERÜLT A PINK FLOYD GITÁROSA,
DAVID GILMOUR TULAJDONÁBA, EZUTÁN ÉPÜLT
MEG BENNE A ZENEI STÚDIÓ, HOGY A LEGENDÁS ZENÉSZ OTT DOLGOZZON LEMEZEIN.
A HAJÓ MOZDULATLANUL ROSTOKOL A TEMZÉN
ÉVTIZEDEK ÓTA, RÉSZLETEIBEN HÁROM PINK
FLOYD-ALBUM ÉS TÖBB GILMOUR-SZÓLÓALBUM
IS KÉSZÜLT A FEDÉLZETÉN. HELYSZŰKE MIATT
A HANGMÉRNÖKÖKNEK ELŐSZÖR KIFEJEZETTEN
PROBLÉMÁS VOLT A STÚDIÓT KIÉPÍTENI, TÚL
HANGOSNAK TALÁLTÁK, ÍGY KISEBB ERŐSÍTŐKKEL SZERELTÉK FEL, HOGY TÖKÉLETESEN KIBONTAKOZHASSON AZ AKUSZTIKA.
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A TÖKÉLETES BÁLI VISELET

„EZ EGY JÁTÉK!”
Merő Péter 2008-ban váltott a balettról a divattervezésre, híres magyar nők és világsztárok viselik
ruháit. Megkérdeztük, mit gondol a báli trendekről és a hölgyek ruhaválasztásairól.
Hogyan álljunk neki a tökéletes
ruha megkeresésének?
Első lépésként nézzük meg a meghívón megjelölt dresszkódot! Magyarországon a „black tie” szokott
lenni a legmagasabb kategória,
ami hölgyek esetében nagyestélyit
jelent, ilyenkor nem feltétlenül kell
fedettnek lenni a vállnak, viszont
hosszúnak kell lennie a ruhának. Az
uraknak pedig komolyan kell venniük a fekete szmokingot és a csokornyakkendőt. Fontos, hogy praktikus
oldalról is átgondoljuk a ruhánkat:
hogyan közlekedünk, táncolunk
majd benne, lesz-e lépcső, mekkora
hely lesz az asztaloknál. A hölgyeknél a hosszú ruha egy centiméterrel
a föld felett érjen véget! Bár divat az
uszály, csak olyannak ajánlom, aki
nem először visel estélyit.

AZÉRT ÖRÜLÜNK
ENNEK A FÚZIÓNAK,
MERT AKI
A HAJÓZÁST
KEDVELI, ANNAK
VAN MÁR EGYFÉLE
IGÉNYESSÉGE AZ
ÉLET KÜLÖNBÖZŐ
TERÜLETEIN, ÉS
EZ SZÁMUNKRA IS
MEGHATÁROZÓ.

Mire figyeljenek az urak?
Szép, ha egy férfinak van díszzseb
kendője, vagy a nyakkendő színében a hölgy ruhája visszaköszön.
Lényeges, hogy a tradicionális
vonalat vigyük, kerüljük az összeöltözést. A zakóval harmonizáló, nem
túl kirívó mellényeket kedvelem, ha
levesszük a kabátot, akkor sem csak
egy nadrágba betűrt ing marad
rajtunk.

A legbiztonságosabb, ha ugyanabból a színből és anyagból választunk táskát és cipőt, a sok vagy
nagyobb méretű bizsut kerüljük,
elnyomhatják viselőjüket. Akkora
táskát válasszunk, amibe belefér
egy telefon, papírzsebkendő és
a szükséges sminkeszközeink!
Hogy néz ki az ideális estélyi?
Szeretem az egyszerű, egyenes fazonú, hátul fölsliccelt ruhákat, melyek
szinte mindenkin jól állnak. Az estélyi ruha akkor a legszebb, ha méretre
készül. Nagyon fontos, hogy estélyiben is önazonosnak kell lennünk,
önmagunk elegáns változatának,
nem pedig egy idegennek, teljesen
új frizurával, sminkkel. Ez nem jelmezbál, ahol valami rég dédelgetett
álmunkat kell megvalósítani. Merjük
kifejezni, felvállalni magunkat a ruhán keresztül! Ez egy játék!
Mégis, hol van az elegancia és
a jó ízlés határa?
Aki a dekoltázst szeretné mutatni,
az ne mutassa a lábait, és fordítva.
Ha nagy a hátkivágás, akkor elöl
már nincs szükség hangsúlyra,
de még belefér egy mélyebb slicc.
Egy bizonyos kor fölött a komfortot
növeli, ha hosszú vagy háromnegyedes ujjú ruhát választunk.

Mi az, amivel mellényúlhatunk?
Itthon még gyerekcipőben jár a báli
ruhák trendje, sajnos tartja magát
a régi bolerós, fűzős hagyomány.
A szaténnal is érdemes vigyázni,
mert a fényessége miatt sokszor
teltebbnek tűnnek benne a hölgyek,
inkább mattabb anyagot válas�szunk. A tollkabát is kiábrándító
tud lenni, vigyünk inkább elegáns
szövetkabátot, amelyet a vállunkra
terítünk kint.

MERO divatbemutató is lesz
a bálon.
Igen, a fogások közötti programként
több részletben mutatjuk majd be
a különböző kollekciókat, remélve,
hogy mindenki megtalálja a hozzá
közel álló szín- és hangulatvilágot.
Azért örülünk ennek a fúziónak,
mert aki a hajózást kedveli, annak
van már egyféle igényessége az élet
különböző területein, és ez számunkra is meghatározó. Képviseljük és szeretjük az exkluzivitást.

Mi a helyzet a kiegészítőkkel?
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DUNA EVENT

A VÁ ROS L EGSZ EBB
R EN DE Z V ÉN Y H ELYSZ Í N E
A tökéletes helyszínt keressük az év végi munkahelyi partinkhoz? Esetleg esküvőt, nagy családi összejövetelt
szervezünk? Vagy csak szimplán meg szeretnénk találni a legtökéletesebb panorámát a városban? Ne keressünk
tovább: a Duna Event Rendezvényhajónál jobb helyet elképzelni sem lehet.
Budapest, más szemszögből
Különböző magazinok és internetes
portálok évről évre megválasztják,
melyek a világ legszebb városai.
Pontozzák a megközelíthetőséget,
a tisztaságot, a kulturális lehetőségeket, és persze a látnivalókat.
Budapest szinte minden évben
szerepel ezeken a listákon, 2018-ban
az egyik legismertebb utazási portál, a Travel and Leisure olvasói az
ötödik legszebb európai városnak

2019 02

választották. Ha képesek vagyunk
egy napra, vagy akár csak pár órára
turistaszemmel végignézni a városon, könnyen megértjük, miért.
Budapest, a Duna gyöngyszeme
egyszerre kínálja Párizs eleganciáját és Bécs építészeti örökségét.
De talán nincs is másik nagyváros, amelyik ennyire fantasztikus
harmóniában élne együtt folyójával.
Egy hajó fedélzetéről körülnézve
pedig magunk is e varázs részei

lehetünk. Erre szerencsére rengeteg
lehetőségünk van.
A budai parton a Margit hídnál
áll a Duna Event Rendezvényhajó,
amely magasabb szintre emeli a varázslatos dunai panorámát. A 2017es úszó-világbajnokság, a FINA
alkalmából épült hajó a legkülönfélébb rendezvényeknek ad otthont
ebben az impozáns környezetben.
Különtermei baráti születésnapoktól a nagy céges rendezvényekig
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megannyi célra átalakíthatóak. Volt
már itt százfős esküvő menyas�szonytánccal a kivilágított Parlament és a hold fényénél, intim hangulatú művészeti kiállítás, koncert,
workshop és intenzív céges évzáró
parti, amelyre egyaránt érkezett
munkatárs HÉV-vel, biciklivel és
motorcsónakkal is. A rendezvényhajóhoz kapcsolódó szolgáltatások
pedig lehetővé teszik, hogy bármilyen egyedi kívánság megvalósulhasson.

A RENDEZVÉNY
HAJÓHOZ
KAPCSOLÓDÓ
SZOLGÁLTATÁSOK
LEHETŐVÉ TESZIK,
HOGY BÁRMILYEN
EGYEDI KÍVÁNSÁG
MEGVALÓ
SULHASSON.

Rendezvények évszakról
évszakra
A téli időszak a hajón elsősorban
a céges karácsonyi rendezvényeké –
ilyenkor egymást érik a különböző
tematikájú és méretű ünnepi események. Ebben a periódusban a Duna
Event ragyogása ékkőként vonzza
a Dunára a tekinteteket. December
7-én a Rubor Labii ad itt koncertet,
a báli szezonban pedig a Wiking
Yacht Club által 2020. február 8-án
megrendezésre kerülő II. Dunai
Hajós Bál lesz az egyik legkiemelkedőbb esemény a fedélzeten. Ezt követően beindul a konferenciaszezon,
a kora tavaszi időszakban a hajó
számos kisebb-nagyobb szakmai
találkozónak ad otthont. A születés-
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napok mellett nyáron a legnagyobb
számban esküvők helyszíne a Duna
Event: az igen kimondásához keresve sem lehetne találni ennél szebb
rendezvényhelyet!
Egy biztos: akár cégként, szakmai partnerként fordulunk a hajó
stábjához, akár személyes célokra
szeretnénk a fedélzetét igénybe
venni, a kiszolgálásban, a hajó
adottságaiban és a lebonyolításban
nem fogunk csalódni.

INFÓ
W E B O L DA L : W W W. D U N A E V E N T. E U
TELEFON: + 36 20 466 79 06
E - M A I L : I N F O @ D U N A E V E N T. E U
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BENETEAU MONTE CARLO 52

T E K I N T É LY E LV
„Előkelő, akár egy brit naszád” – éneklik a jamaikai trombitásról a régi slágerben, és ha valaki elképzeli,
milyen is a kortalan elegancia, a Beneteau újdonságát, a Monte Carlo 52-est láthatja lelki szemei előtt.

A BENETEAU MINDEN MÉRETKATEGÓRIÁBAN
NAGY HANGSÚLYT HELYEZ A MENET
BIZTONSÁGRA ÉS HAJÓI STABILITÁSÁRA,
NINCS EZ MÁSKÉPP A MONTE CARLO 52-ES
ESETÉBEN SEM.
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STA B I LITÁ S
A Z E L S Ő H E LY E N

A

ki pedig a valóságban is
láthatja, sőt a fedélzetére
léphet, kabinjába mehet
a Smart Luxury kategória vezér
egyéniségének, az átélheti, milyen
felemelő élmény is lehet a tengeri
hajózás.
A márkától megszokott módon
roppant figyelmes és körültekintő
tervezés előzte meg a 16 méteres luxushajó építését. A szinte flybridge
a motorcsónakok zabolátlanságát idézi meg a karcsú, elegáns,
kortárs formai jegyekkel operáló
hajótesten. Az összkép ezáltal úgy
lehengerlően elegáns, hogy nem
elnehezült, sokkal inkább légies
harmóniában egyesíti a különböző
genetikai jegyeket. Carlo Nuvolari
és Dan Lenard mesterműve együtt
létezik a tengerrel és a part menti
sziklákra felkúszó városokkal.
A pazar látvány érdekében a színekkel is játszottak a tervezők, elődje
Tiffany-betéteit az üvegfelületekkel
jobban harmonizáló ezüst váltja.
A tágas szalont fénnyel elárasztó
ablakok a dizájn szerves részeiként
simulnak a hajótestbe.

Fényár kívül és belül
És ha már a szalont említettük, érdemes egy pillantást vetni a Monte
Carlo 52-es kabinjába is, hiszen úgy
méreteivel, mint kényelmével és
minőségével új etalont állít a kategóriában. Az úgynevezett tulajdonosi lakosztály mellett további két,
zuhanyzóval felszerelt szoba áll
rendelkezésre. Ezek világos színű,
művészi precizitással megmunkált
faburkolataikkal minden igényt
kielégítenek, a szándékosan minimalista dekoráció is a kimagasló
minőségre helyezi a hangsúlyt.
Ráadásul a vendégek nemcsak hogy
kényelmesen érzik magukat, de
a klausztrofóbia is messze elkerüli
őket, ugyanis hiába vannak egy
hajó gyomrában, a tágas, fényárban
úszó terek otthonosságot adnak.
A belső tér a nem kevésbé legendás
formatervező stúdiót, az Andreani
Designt dicséri, ami ismerősen csengő név a Beneteau rajongói számára.
A kabinokból kilépve láthatjuk,
ahogy a főfedélzet hátsó traktusa
ötletesen összeköti a szalont a vezetői környezettel.

M Ű S Z A K I A DATO K
TELJES HOSSZ: 16,33 M
HAJÓTEST HOSSZA: 14,32 M
MERÜLÉS: 4,57 M
TELJES TÖMEG: 14 988 KG
ÜZEMANYAGTARTÁLY-KAPACITÁS: 2×650 L
IVÓVÍZ-KAPACITÁS: 2×200 L
MOTORTELJESÍTMÉNY: 2×435 LE

Természetesen a Monte Carlo
52-es nem a Queen Elizabeth II.,
így a maximális kényelem érdekében néhány apró, de hamar megszokható kompromisszummal is
együtt kell élniük a használóinak.
Ilyen például, hogy az L alakban
körbeülhető étkezőasztal teljes
kihasználásakor az elülső fürdőszoba és a vezetői állás megközelítése
nehézkesebb lehet.
A fedélzeten is a visszafogott,
ízléses luxus a meghatározó, az
egyszemélyes kokpit körül napozóágyak várnak.
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Hű a gyökerekhez
A Beneteau minden méretkategóriában nagy hangsúlyt helyez a menetbiztonságra és hajói stabilitására,
természetesen nincs ez másképp
a Monte Carlo 52-es esetében sem.
A 2x435 lóerős IBS-motorok 27 csomós végsebesség elérésére predesztinálják a jachtot, és a 20-22 csomós
utazósebesség úgy tartható, hogy
sem a stabilitás, sem a kényelem
nem szenved csorbát.
A Beneteau Monte Carlo 52 az
idei Cannes Yachting Festivalon
lépett a közönség elé, és elődjéhez,
a valamivel kisebb és szerényebb
Monte Carlo 5-öshöz hasonlóan
arra hivatott, hogy a francia márka
tradícióihoz és legendás minőségi
normáihoz hűen töltse be az űrt
a kisebb modellek és a csúcskategóriát képviselő szuperjachtok között.
Az első benyomások alapján ez
minden bizonnyal sikerül is ennek
a pompás hajónak.

16 MÉTERNYI LUXUS

HERKULES KIKÖTŐJE
A MONTE CARLO ELNEVEZÉS TÖKÉLETESEN PAS�SZOL A BENETEAU SOROZATÁHOZ, HISZEN A COTE
D’AZUR GYÖNGYSZEMNYI HERCEGSÉGE VALÓBAN
AZT A PATINÁS POMPÁT, STÍLUSBAN ÉS ÉRTÉKEKBEN GAZDAG, RÉGMÚLTRA VISSZATEKINTŐ ELE
GANCIÁT HORDOZZA, AKÁRCSAK A HAJÓK, AMIK
PARÁNYI, ÁM ANNÁL FONTOSABB KIKÖTŐJÉBEN
RINGATÓZNAK MÉLTÓSÁGTELJESEN.
A MONTE-CARLÓI KIKÖTŐT PORT HERCULE NÉVEN
ISMERIK A HELYIEK, HISZEN A LEGENDA SZERINT HERKULES IS KIKÖTÖTT ITT ANNAK IDEJÉN.
BÁRHOGY IS VOLT, MA EZ A VILÁG JACHTFŐVÁROSA, ÍGY TERMÉSZETESEN NEMCSAK A KÖZELI
CANNES-BAN, DE ITT IS RENDEZNEK JACHT FESZTIVÁLT MINDEN ÉV SZEPTEMBERÉBEN.
GONDOLHATNÁNK, HOGY A RIVÁK, SPIRITEK,
BENETAU-K ÉS EGYÉB LUXUSJACHTOK KÁNAÁNJA
A VILÁG LEGDRÁGÁBB KIKÖTŐJE, EZ AZONBAN
NEM ÍGY VAN, CSUPÁN A HATODIK HELYET KÉPVISELI A LEGGAZDAGABBAK SZÁMÁRA RELEVÁNS
LISTÁN. A PORT HERCULE-BEN 1200 EURÓ AZ ÁTLAGOS NAPIDÍJ, EZT MEGELŐZI ST. TROPEZ, IBIZA
MAGNA, PORTOFINO, A PORTO CERVO SZARDÍNIÁN, ÉS AZ ELSŐ HELYEN CAPRI, AHOL NEM KEVESEBB MINT 2900 EURÓS NAPIDÍJÉRT KÖTHETNEK
KI A JACHTOK.
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II. WIKING YACHT CLUB DUNAI HAJÓSBÁL

BÁL A VÍZEN
2020. február 8-án kerül megrendezésre a Wiking Yacht Club II. Dunai Hajós Bálja.
A fergeteges évindító esten a hajósruhát szmokingra és estélyire cserélve végre ismét
átadhatjuk magunkat a pazar és gondtalan kikapcsolódásnak.

A

z első bál sikere után
a helyszín ezúttal a Dunán
ringó, impozáns Duna Event
Rendezvényhajó, amely a Margit
híd budai hídfőjénél várja a bálozókat. A Wiking Yacht Club hajósai és
barátaik már elővételben, jóval
a nagyközönség előtt is megvásárolhatják jegyeiket – remek ajándéklehetőség karácsony előtt – a mintegy száztíz fős rendezvényre, hogy
biztosan ott lehessenek az új
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hajósév kezdetének fénypontján. Ez
a bál egy valódi közösségteremtő
kikapcsolódás, ahol együtt ünnepelhetünk, felelevenítve a hajónkon és
a hullámokon töltött perceket.
A felejthetetlennek ígérkező
rendezvényt Varga Miklós, a Wiking Yacht Club igazgatója fogja
megnyitni, az est során a konferanszié pedig az ismert rádiós
műsorvezető és egyben Wiking
Yacht Club tag, Miklya György lesz.

Zenéből és ételekből is
a legjobb
Egy fantasztikus bál lelke a zene,
melyből ez alkalommal is a legjobbakra számíthatnak a résztvevők.
A zongoránál Rakonczai Imre vonultatja majd fel magyar és külföldi
számokból álló színes repertoárját,
a pörgősebb ritmusok kedvelőinek
pedig a Vegas Show Band, az est
bulizenekara biztosítja majd a talp
alávalót.
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A bál a gasztronómia szerelmesei számára is válogatott ínyencségeket vonultat fel. A négyfogásos
vacsora tányérszervizzel a húsimádóknak és a vegetáriánusoknak
egyaránt felejthetetlen ízkombinációkat biztosít majd. A pazar kínálat egy welcome drinkkel indul, az
est egyik fénypontja pedig a tombola lesz, ahol a Wiking Yacht Club
szponzorai által felajánlott értékes
nyeremények kerülnek kisorsolásra. A rendezvényt támogató
partnerek az előzőhöz hasonlóan
idén is rendkívül gazdag felajánlásokat tettek, így garantált a nyereményeső.
Bálozunk és segítünk
A bálozni készülőknek lehetőségük
van december 15. előtt early bird
jegy vásárlására, amely 69 990 forintos kedvezményes áron kapható,
december 16. után pedig a Standard
jegyek 84 990 forintért vásárolhatóak meg. A jegyek korlátlan italfogyasztást biztosítanak, beleértve
az alkoholos és az alkoholmentes
italokat is, valamint tartalmazza
a báli vacsorát, a rendezvényen való
részvételt, valamint a tombolát az
értékes nyereményekért.

EZ A BÁL EGY VALÓDI
KÖZÖSSÉGTEREMTŐ
KIKAPCSOLÓDÁS,
AHOL EGYÜTT
ÜNNEPELHETJÜK
A JACHTOKON ÉS
A HULLÁMOKON
TÖLTÖTT PERCEKET.

A bálon a tombola mellett fantasztikus nyereménnyel is készülünk majd. A szerencsés nyertes
a Cartour Europe Utazási Iroda által
felajánlott hat-nyolc fős faházban
tölthet el egy csodálatos téli vakációt barátaival vagy családtagjaival
a karintiai Koralpén, közvetlenül
a sípálya mellett, de kisorsolásra
kerül egy 20-40 fős csapatépítő
tréning is Balatonlellére. A nagy
értékű nyeremények a báli jegyet
vásárlók között kerülnek kisorsolásra az este folyamán.
Fontosnak tartjuk, hogy a rendezvény ezúttal is jótékony célokat, így
az I. Dunai Hajós Bálhoz hasonlóan
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hasonlóan most is minden ötödik
tombolajegy ára a Vidám Segítők
Alapítvány javára kerül felajánlásra.
Fő tevékenységük, hogy gyermekkórházakba és szociális intézményekbe látogatnak el bohócműsoraikkal, ahova boldogságot, nevetést,
vigaszt és szeretetet visznek a beteg
gyermekek és az idősek számára.
Módszerük a nevetés- és zeneterápia, így a bál vidám hangulatából
pártfogoltjaik is részesülhetnek.

PILLANTS BELE
AZ I. DUNAI
HAJÓS BÁL
LEGSZEBB
PERCEIBE!
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ecstar.hu
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ECSTAR Marine V7000

NYERŐ ÖSSZETÉTEL
SUZUKI HAJÓMOTOROKHOZ

■
■
■
■
■
■

A Suzuki Motor Corporation által, kizárólag a Suzuki hajómotorokhoz kifejlesztve és jóváhagyva
Segít megvédeni a motort a legkeményebb körülmények között is
Hozzájárul a motor reakciójának javulásához
A legfejlettebb detergensek óvják a motort édesvízi és sósvízi környezetben
A viszkozitásiindex-javító adalékok segítik a motor könnyű beindítását hideg időben
Megfelel az FC-W szabványnak
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VÍZEN ÉS SZÁRAZFÖLDÖN

ÜNNEPI MEGLEPETÉSEK
Hasznos, szép és szórakoztató ajándék- és élménytippeket
gyűjtöttünk, melyek még élvezetesebbé teszik a hajós életformát.
GoPro HERO7 Black

A báli szezon fénypontja a vizek és
a hajózás szerelmeseinek 2020. február 8., amikor a hajós társadalom
hatalmas bulival ünnepli meg az új
szezon kezdetét. A budapesti Duna
Event Rendezvényhajón, a Margit
híd budai hídfőjének Árpád hídhoz
eső oldalán nagyszerű előadókkal,
értékes nyereményekkel és gasztronómiai különlegességekkel várják
a bálozókat.
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II. Dunai Hajós Bál

A vízen töltött felejthetetlen pillanatok rögzítésére a legideálisabb
az Apple eddigi legfejlettebb GoPro
terméke, mely stabilizátor nélkül képes csúcsminőségű videók készítésére. Az új, intelligens fotóüzemmód
tökéletes képeket garantál, az élő
átvitellel és a GoPro app alkalmazással pedig a csodás élményeket
akár azonnal meg is oszthatjuk.
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Silverline Cruises dunai hajós és vacsoraprogramok

Prémiumminőségű vacsora egy
luxuskatamaránon a kivilágított Budapest panorámájával – ezt nyújtja
a Silverline Cruises városnéző és
különböző vacsoraprogramokat kínáló hajóival. Az exkluzív élményt
a zenei aláfestés koronázza meg:
választhatunk zongoraestet, vagy
belekóstolhatunk a magyar folklór
és operett világába. Tökéletes választás különleges családi ünnepekre vagy üzleti és céges alkalmakra.

Thomas Breitling – Kapucnis pufimellény
Megfelelő ruházattal a változékony időjárású hónapokban sem kell feladnunk a vízi életformát. A műszőrrel
bélelt kapucnis mellény egy igazi alapdarab, melyet egy
dzseki vagy egy vastagabb pulóver fölé is felvehetünk.
Szabad mozgást biztosít, a derék- és belső zsebekben
pedig bőven jut hely a telefonnak és más kiegészítőknek.

Wiking Hajós Akadémia
– Kombinált Diamond
hajóvezetői tanfolyam
Ezen a tanfolyamon motoros és vitorlás
hajókra szóló professzionális elméleti és gyakorlati oktatáson vehetünk
részt. A motorosra az oktatás és vizsga
a Marina parton, a vitorlásra szóló pedig
a Lupa-tavon zajlik. Sikeres vizsga után
kedvtelési célú belvízi hajóvezetői
jogosítványt kapunk, extraként pedig
1 órás élményhajózásban lehet részünk,
ahol az oktató mellett önállóan vezethetjük a hajót, az útra pedig elhívhatjuk
családunkat és barátainkat is!
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Ha szeretnénk egy kicsit feldobni
a hajóséletünket, akkor érdemes
a wakeboard műfajába belekóstolni.
A LupaWake-en lehetőség van arra,
hogy egy egyénre szabott tematika
alapján megtanuljunk gyorsan,
biztonságosan, esés nélkül wakeboardozni. Az edző segítségével
a kétnapos tanfolyamon könnyen elsajátíthatjuk a látványos ugrásokat,
valamint a pályaelemek és ugratók
profi használatát.

LupaWake wakeboardoktatás

A szentendrei
kikötőbe mobilházakat telepítettünk,
melyeket a Wiking
Yacht Club tagok
éves periódusokra
tudnak kibérelni.
A 36 négyzetméteres, hangulatos
kis konténerházak
15 négyzetméteres
terasszal rendelkeznek, így ideális
helyszínei egy-egy
hosszú hétvégés
kikapcsolódásnak.

YSL Libre
A hajózás a végtelen szabadság érzetét
kelti bennünk, melyet illat formában
bármikor újra átélhetünk. Az Yves Saint
Laurent legújabb parfümje, a Libre a szabadság ikonikus illata. A természetközeli és izgalmas kreációban narancsvirágos, levendulás, mandarinos, vaníliás és
borostyános jegyeket fedezhetünk fel.
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Szentendrei mobilházak
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CSÚCSTECHNIKA, STÍLUSOSAN
A vízi kirándulásokat és a szabadidős aktív tevékenységeket nagy tudású, megbízható iStyle
eszközökkel tehetjük teljessé, amelyek formaterve tökéletesen passzol a legexkluzívabb hajókhoz is.

IPHONE 11 PRO

A P P L E WATC H S E R I E S 5 N I K E

PRO KAMERÁK, PRO KIJELZŐ, PROFI TELJESÍTMÉNY: A SZUPERTELEFONOK LEGÚJABB GENERÁCIÓJÁNAK ÉKKÖVÉT MUTATTA BE AZ ISTYLE, ÉS
VALÓBAN, A TRIPLAKAMERA-RENDSZER, AZ EGÉSZ NAPOS ÜZEMIDŐ ÉS
AZ EDDIGI LEGGYORSABB OKOSTELEFON-CHIP MIND ARRA PREDESZTINÁLJA A 11 PRÓT, HOGY AZ IGÉNYES HAJÓSOK MAGUKKAL VIGYÉK TÚRÁIKRA. A FÉNYESEBB KIJELZŐ, VALAMINT AZ ULTRASZÉLES ÉS TELEFOTÓ-KAMERÁK KOMBINÁLÁSA LENYŰGÖZŐ ÉLMÉNYT NYÚJT, ÉJSZAKAI
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT IS. ÉS HA AZT IS HOZZÁTESSZÜK, HOGY POR- ÉS
VÍZÁLLÓ (NÉGY MÉTERIG), EGYÉRTELMŰVÉ VÁLIK, HOGY A HAJÓSOK
IGAZI TÁRSA.

AZ AKTÍV EMBEREK NEM CSAK A VÍZEN AZOK, AHOGY A STÍLUS SEM
CSUPÁN OTT FONTOS A SZÁMUKRA. AZ APPLE OKOSÓRÁJA MINDEN KÖZEGBEN ÉS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT MEGBÍZHATÓ SPORTTÁRS. A SERIES
5 NIKE MINDIG BEKAPCSOLT KIJELZŐJÉN MUTATJA A LEGFONTOSABB
INFORMÁCIÓKAT, MÉRI ÉS ELEMZI AZ EDZÉSEK ÉS AKTÍV TEVÉKENYSÉGEK JELLEMZŐIT, GPS-SZEL ÉS IRÁNYTŰVEL IS RENDELKEZIK, TOVÁBBÁ
A MINDIG ELÉRHETŐ APP STORE-BÓL TOVÁBBI HASZNOS ALKALMAZÁSOK TÖLTHETŐK LE RÁ, TÖBBEK KÖZÖTT EKG-APP. AZ ÚJDONSÁG
ÚSZÁSÁLLÓ, TEHÁT VÍZI KÖRNYEZETBEN IS OPTIMÁLIS.
154 900 FORINT • ISTYLE.HU

399 900 FORINT • ISTYLE.HU

IPAD

APPLE AIRPODS

10,2 HÜVELYKES KIJELZŐJÉVEL TELJESÉRTÉKŰEN KIVÁLTJA AZ ASZTALI
GÉPEKET ÉS A LAPTOPOKAT AZ ÚJ IPAD, AMI APPLE PENCILLEL IS KOMPATIBILIS, VALAMINT SMART KEYBOARD CSATLAKOZTATHATÓ HOZZÁ,
ÍGY SOHA NEM LÁTOTT MINŐSÉGBEN ÉS KÉNYELEMBEN ALKOTHATUNK
VAGY DOLGOZHATUNK. AZ IPADOS OPERÁCIÓS RENDSZER SOKOLDALÚSÁGA EGÉSZ NAPOS ÜZEMIDŐVEL PÁROSUL, EZÉRT IGEN RITKÁN
SZÜKSÉGES ÁRAMFORRÁSRA KÖTNÜNK A LIGHTNING CSATLAKOZÓVAL,
AMELLYEL ESZKÖZEINKET IS TÁRSÍTHATJUK. VÍZEN RINGATÓZÓS ESTÉN
FILMNÉZÉSRE IS KIVÁLÓAN ALKALMAS AZ ÚJ IPAD RETINA KIJELZŐJE.

A HALLÁS ÚJ DIMENZIÓIT TÁRJA FEL AZ APPLE FÜLHALLGATÓ-SOROZATA, AMIT SZÁMOS PRAKTIKUS ÉS STÍLUSOS KIEGÉSZÍTŐVEL SZABHATUNK
SZEMÉLYÜNKRE. A MÁSODIK GENERÁCIÓS AIRPODS ÚJRAHANGOLJA
A VEZETÉK NÉLKÜLI FÜLHALLGATÓKRÓL MEGLÉVŐ TUDÁSUNKAT, HISZEN CSAK KI KELL VENNI A TÖLTŐTOKBÓL, ÉS MÁRIS HASZNÁLHATJUK
IPHONE, APPLE WATCH, IPAD VAGY MAC KÉSZÜLÉKEINKKEL. ROPPANT
EGYEDI ÉS STÍLUSOS, VÍZ- ÉS ÜTÉSÁLLÓ SZILIKONTOKOKKAL KIEGÉSZÍTVE TEHETJÜK MINDIG MAGUNKÉVÁ A TÖKÉLETES HANGZÁS ÉLMÉNYÉT,
BÁRMILYEN SZABADIDŐS ELFOGLALTSÁG KÖZBEN IS.

134 900 FORINT • ISTYLE.HU

59 900 ÉS 74 900 FORINT • ISTYLE .HU
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BENETEAU GRAN TURISMO 32

A FOR M Á K K I R Á LYA
A frissen bemutatott Beneteau Gran Turismo 32 minden tulajdonságával a tengeri hajózás élményét
demokratizálja, kialakítása pedig valamennyi utasának impulzív élményt tartogat.

A

32 láb hosszú hajók mezőnyében igazi nagyágyút
mutatott be a nagyközönségnek a gyártó, hiszen új, kompakt
GT-jük minden tulajdonságban
magasra teszi a lécet.
A leheletfinom részletekig
tökéletes tervezés és kivitelezés
már első ránézésre tetten érhető,
a dinamikus, mégis megnyugtatóan lágy vonalvezetést szemlélvén

2019 02

nem tűnik túlzásnak, hogy a hajó
megálmodói elmondásuk szerint
a tengeri naplementéhez igazították
a látványt. A GT modern megjelenésű oldalvonalán valóban úgy
tükröződik a lemenő nap, hogy
sziluettje ékszerévé válik a vizeknek. Az Andreani Design művészei
értik a dolgukat, a hajótest minden
apró részlete eleganciát és lezser
életigenlést sugároz. Hát még, ha

olyan szerencsés a delikvens, hogy
a fedélzetre is léphet!
A Beneteau GT 32-es karcsú
vonalai szellős fedélzetet hordoznak,
látványosan jól sikerült a tervezők
azon törekvése, miszerint egy nyitott
hajó szellemiségét és stílusát ös�szehangolják a fedett megoldás praktikumával. Az utasokat a napégéstől
és a csapadéktól óvó tetőszerkezet
nem ad klausztrofóbiás érzetet

67

A HAJÓTERVEZÉS EGYIK LEGFONTOSABB ÉS
LEGNEHEZEBB FELADATA A RENDELKEZÉSRE
ÁLLÓ HELY LEGOPTIMÁLISABB KIHASZNÁLÁSA:
EBBEN IS KIVÁLÓAN TELJESÍT A GRAN TURISMO.
a fedélzeten tartózkodók számára,
a tér tágassága, a több mint megfelelő belmagasság szinte a korlátlan
szabadság élményét teremti meg.
Kényelmi állapot
A hajótervezés egyik legfontosabb
és legnehezebb feladata a rendelkezésre álló hely legoptimálisabb
kihasználása. Ebben is kiválóan teljesít a Gran Turismo, hiszen legyen
szó társasági programról, pihenésről vagy napfürdőzésről, ez a hajó
olyan, mint egy jó házvezetőnő:
mindent a helyén tart, a kezünk alá
rendez, de észrevétlenül dolgozik,
mi csak azt vesszük észre, hogy
flottul mennek a dolgok. Akár a jobb
oldalon kialakított konyhasarokban
tevékenykedünk, ahol kényelmes
méretű hűtőszekrénnyel, munkalappal, mosogatóval és sütővel találkozunk, akár a roppant komfortosan

kialakított asztalt üljük körbe, akár
a tágas napozópárnákon ejtőzünk,
végig az az érzésünk, hogy ez a hajó
tényleg lesi minden kívánságunkat.
Ugyanakkor a GT 32-ben
a sebesség, a hullámok szelésének
mámorító érzése is közös, hiszen
a vezető helyét úgy alakították ki,
hogy a dupla vezetőülésen helyet
foglalókon kívül még további két
utas érezheti és élvezheti testközelből a mívesen megmunkált,
ultramodern környezetet.
Persze, a víz varázslatos közelségétől hamar elpilled az ember,
ezért érdemes ellátogatni a kabinba is, ahol kivételesen kényelmes
dupla ágy fogad. A hajó belsejének
kialakításakor is nemes anyagokat
használtak fel, elegáns diószín uralja az enteriőrt, ami a hosszú hajótest
méretes ablakain beszűrődő napfényben még impozánsabb hatást

MODERN MEGJELENÉS
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M Ű S Z A K I A DATO K
TELJES HOSSZ: 9,95 M
HAJÓTEST HOSSZA: 9,63 M
SZÉLESSÉG: 3,35 M
MERÜLÉS: 0,80-1,30 M
TELJES TÖMEG MOTOROKKAL: 5813 KG
MAXIMÁLIS TELJESTMÉNY: 700 LE
ÜZEMANYAGTARTÁLY: 2×360 L
IVÓVÍZTARTÁLY: 160 L
SZÁLLÍTHATÓ SZEMÉLYEK SZÁMA: 8-11 FŐ

kelt. Szendergés után a kényelmesen tágas zuhanyzóban frissíthetjük
fel magunkat.
Erődemonstráció
Egy jó hajónak persze, nemcsak
kényelmesnek, hanem erősnek
is kell lennie, ez ebben a kategóriában alaptézis. A 600 lóerős
motorokkal is elérhető Gran Tu
rismo akár 35 csomós sebességre
is képes, ráadásul a legnagyobb
biztonsággal, amiben kiemelkedő
szerepe van az Airstep technológiájú hajótestnek. Ez a forradalmi
kialakítás nemcsak stabilitást ad
a hajónak nagy sebességnél és
szélsőséges körülmények között is,
de az irányítását is gyerekjátékká
teszi. A legmodernebb technikai
felszerelésekkel ellátott vezetői
környezetben akár egy joystickkel
is tarthatja az irányt a kapitány,
miközben a Garmin navigációs
rendszer 12 colos monitorján minden adat a rendelkezésére áll.
A Beneteau egyik újdonsága,
a Gran Turismo tehát, ami először
az idén szeptemberben megrendezett cannes-i parádén kápráztatta
el a nagyközönséget, igazi társasági hajó, legyen szó baráti körről,
családról vagy üzleti alkalmakról,
valamennyi szerencsés testközelből
fogja érezni a tenger és a kifinomult
csúcstechnológia kiváló stílusban
egyesülő harmóniáját.
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TA L JÁ N T Ű Z
A GRAN TURISMO LETISZTULT, UGYANAKKOR IZGALMASAN KITELJESEDŐ
VONALAIT SZEMLÉLVE ELSŐ GONDOLATUNK LEHET, HOGY BIZTOSAN OLASZ
A TERVEZŐJE. NOS VALÓBAN, PIERANGELO ANDREANI DESIGNER MUNKÁSSÁGA MÁRA EGYBEFORRT A BENETEAU
FORMAVILÁGÁVAL. A MESTER A NYOLCVANAS ÉVEKBEN KEZDTE A PÁLYÁJÁT,
TEHETSÉGE OLYAN FORMATERVEZŐ-LEGENDÁK MELLETT ÉRLELŐDÖTT,
MINT PÉLDÁUL PININFARINA, ÉS RÉSZT
VETT LEGENDÁSSÁ ÉRETT FERRARI, DE
TOMASO, MASERATI AUTÓMODELLEK ÉS
GUZZI MOTORKERÉKPÁROK FORMÁINAK
MEGÁLMODÁSÁBAN. A VADONATÚJ GT
32-T A NAPLEMENTÉBEN LÁTVA EGYBŐL
MEGÉRTJÜK ANDREANI FORMAFILOZÓFIÁJÁNAK ESSZENCIÁJÁT.

ÉLMÉNYEK
BÁRMIKOR,
BÁRHOL

U-001831

BUDAPEST, GYŐR, SZÉKESFEHÉRVÁR, PÉCS,
KECSKEMÉT, MISKOLC, DEBRECEN.
www.cartoureurope.hu • www.sieles.cartoureurope.hu

Nyári nap vagy
téli fagy, velünk
bátran útrakelhetsz.
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KÖZELI KAPCSOLATBAN A DUNÁVAL

„KISZABADULUNK
A VÁ ROSBÓL A VÁ ROSBA”
Dr. Tárnok Zsanett, a Vadaskert Alapítvány igazgatója és klinikai szakpszichológusa szakmájában és
szabadidejében is igazán vagány, nem riad vissza a kihívásoktól. Sőt keresi őket: például vízre száll, és
jogosítványt szerez kismotoros hajóra.

Csodálkozott, amikor a „vagány” szót használtam.
Nem gondolom magam annak. Bár
a kihívás adott a szakmámban is,
szeretem és igénylem is, mégsem
vagyok az a repülőből kiugráló
típus. Strukturáltan vissza-visszatérek az életemben a próbatételekhez,
a hajózásba is abszolút tudatosan
vetettem bele magam.
Mikor döntött úgy, hogy a szárazföld mellett a vízen is „otthont”
keres?
Valójában abból a szempontból nem
teljesen új történet ez az életemben,
hogy a Duna mellett születtem, Baján, és nagyon közeli a kapcsolatom
a folyóval. Gyerekkoromban mondhatni, a vízen éltünk. Van Bajánál
egy Sugovica nevű holtág, anno
mindig ott kajakoztunk, fürödtünk.
Valahogy pár éve jött az érzés, hogy
ki akarok lépni a komfortzónámból,
és csinálni valami olyat, amit nem
szoktam. Így jött az ötlet három éve,
hogy szerzek egy hajós jogsit.
Előtte sokszor volt utazó vendég
motorosokon?
Nem, ez egy teljesen új világ volt
számomra! Persze gyerekkoromban
ladikkal vagy kismotoros hajóval
sokat jártunk a Dunán, de az más.
Tudatos és adott döntés volt a részemről ezt választani, hiszen mindig itt van nekünk a Duna. Később
aztán a férjem is kedvet kapott,
már neki is van jogosítványa. Most
a folyó Budapest-közeli szakaszával
ismerkedem, még a felderítő élmények időszaka van.
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WIKINGEK TÉNYLEG
KÖZÖSSÉGET ÉPÍTENEK,
MAXIMALISTÁK,
FOLYTON FEJLŐDNEK,
ÉN IS HASONLÓKÉPPEN
GONDOLKODOM, ABSZOLÚT
TUDOK AZONOSULNI AZ Ő
ÉLETSZEMLÉLETÜKKEL.

Hogyan választott hajót? Ehhez
azért kell némi tájékozottság.
A Wiking Yacht Club mindent megtett, hogy jól döntsek, és megtaláljuk a nekem legjobb hajót. Végül
egy új Crowline-t választottunk,
amivel azóta is nagyon elégedett
vagyok. A Wikingek tényleg közösséget építenek, maximalisták,
folyton fejlődnek, én is hasonlóképpen gondolkodom, abszolút tudok
azonosulni az ő életszemléletükkel.

Merre indulnak a férjével egyegy ilyen hajós kikapcsolódás
alkalmával?
Egyszer csak gondolunk egyet,
lelépünk, és egy-két órát hajózunk. Kiszabadulunk a városból
a városba, és nézzük az utakon
az autókat, hogy ott állnak a dugóban, mi meg a város közepén
teljes nyugalomban pihenünk meg
a Dunán. Nagyon hasonló élményt
jelent a férjemnek is a hajózás, mint
nekem, fontos számunkra a természet közelsége. Nyáron felpakoljuk
a SUP-deszkát (Stand Up Paddle),
és hajóval megyünk le a Lupa-szigeten lévő nyaralónkba is. Csináltattunk is ott egy kikötőt, ebben
is sokat segített nekünk a Wiking
Yacht Club.

sul hajók közlekedtek, de végül is
megoldottuk! Ráadásul iszonyú szél
és hullámok voltak.
Mély víz, a szó szoros értelmében...
Utólag realizáltam, hogy az átlagnál
is nagyobb erőpróbák voltak aznap.
Egyébként engem a rendőrök mindig megállítanak azért, mert ritkán
látnak női vezetőt. De mindig jó
fejek!
A szárazföldi hobbikhoz képest
mennyivel tud többet nyújtani
a motoros hajózás?
Azonnal el tudom engedni a mindennapok stresszét, mintha hazaérnék. Az, hogy én vezetem a hajót,
teljesen új élmény, nagyszerű érzés,
hogy bármikor vízre szállhatok.
Lehet, hogy nem indulok el, de a lehetőség akkor is ott van, és ez szabadságérzést jelent nekem. Közel
van, nem kell nagy előkészület, ami
fontos számomra, mert a szakmám
és a sok gyerekünk miatt is kevés
a szabadidőm. Értékelem, amikor
hajózás közben nem kell semmit
csinálnom, csak átadhatom magam
az élménynek. Önmagam lehetek.

Emlékszik az első önálló útjára?
Jaj, persze! Minden összejött az első
alkalommal! Megállított a rendőr
igazoltatni, azt sem tudtam, hogy
kell odamenni hozzájuk a sodrásban, vagy hol álljak meg. Aztán
mentenem kellett egy hajót, mert
leállt a motorja, egy apuka volt rajta
a kisfiával, és át kellett húzni őket
a Dunán, ahol közben keresztül-ka-

Y A C

H

T

C

L

U

B

M

A G

A

Z

I

N

72

N

Y

E

R

J

I

D

Ő

T

SEGÍTSÉG A MINDENNAPOKHOZ

A Z I DŐZ AVA R V ÉGE
Vezető pozícióban sajnos előfordul, hogy épp a saját időnk az, ami fölött
nincs döntési jogunk. Segítünk, hogy minél több idő maradjon arra, amit
igazán szeretsz, a hajózásra. Az alábbi szolgáltatásokat nyújtók mind
a Wiking Yacht Club partnerei, jó szívvel ajánljuk őket!
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minden pillanatban 10 ezer informatikus dolgozik azon, hogy megvédje
a kezelt adatokat.

Elbűvölni a partnereket
Külföldi partneretek érkezik? Elvarázsolnátok üzletfeleiteket? Kössétek össze az üzletet és az önfeledt
szórakozást! A SilverLine városnéző
vacsorahajója tökéletes helyszín,
hiszen üzletfeleiteknek a legjobb
jár! Válasszátok prémiumminőségű
vacsorahajóinkat, és kápráztassátok
el üzleti partnereiteket! A SilverLine
Cruises katamaránjain vacsorával
egybekötött folklór- és operaestek
várnak. A felejthetetlen élményhez
pedig a Duna és a belvárosi Budapest látképe szolgáltatja a páratlan
kulisszákat.

TOVÁB B I I N FO R MÁCIÓ :
WWW.ISOLUTIONS.HU

Eligazodni az
adóútvesztőben
Biztos, hogy mindannyian éreztétek
már úgy, hogy a rendkívül gyorsan
változó adószabályokat még a legnagyobb odafigyeléssel sem tudjátok
követni. Ugyanakkor ez nem is lehet
egy cégvezető feladata. A hatékony
és naprakész adószakértői támogatással nemcsak sok időt, hanem
rengeteg pénzt is megspórolhattok!
Válasszátok a PR-Systemet, eredményeik ugyanis magukért beszélnek:
az elmúlt évben mintegy 1 milliárd
forintot nyertek vissza a bíróságon
partnereiknek, de az is előfordult
már, hogy átalánydíjas szolgáltatásuknak köszönhetően egy telefonnal
mintegy 30 millió forintot sikerült
megtakarítaniuk ügyfelüknek.

TOVÁB B I I N FO R MÁCIÓ :
S I LV E R - L I N E . H U/ H U/

MINDENRE TALÁLNI
IDŐT ÚGY, HOGY MÉG
A KIKAPCSOLÓDÁSRA
IS MARADJON EGY
KEVÉS – NEHÉZ ÜGY,
DE EGYÁLTALÁN NEM
LEHETETLEN!

Távolról könnyebb
Úgy is végezhetitek napi teendőitek
nagy részét, hogy a nyüzsgő iroda,
a dugók és a városi szmog helyett
a folyóparton, esetleg a hajónkon
dolgoztok. Túl szép, hogy igaz
legyen? Pedig ez a valóság! Az iSolutionsnak köszönhetően nem kell
az irodában lennetek ahhoz, hogy
hatékony munkát tudjatok végezni,
vagy éppen ellenőrizni tudjátok
munkatársaitok napi tevékenységét.
Az iSolutions által kínált GSuite
szolgáltatáscsomag amellett, hogy
rengeteg időt szabadít fel számotokra, mindezt 100%-os adatbiztonság
mellett teszi, hiszen a Google-nél

TOVÁB B I I N FO R MÁCIÓ :
WWW.PRSYSTEM.HU

Oktatásban verhetetlen!
Sokszor papagájnak érzitek magatokat, annyit ismételgettek
bizonyos információkat? Ez ettől
kezdve egy csapásra megváltozhat!
A DOBEDU® egy képzési módszertan vállalatok számára, amelyben

V

égiggondolni is nehéz, hogy
hányfelé kell koncentrálnia
egy cégvezetőnek. Hogyan
férhet bele minden egy napba, ha az
kérlelhetetlenül csak huszonnégy
órából áll? Nem lehetetlen, csak
meg kell találni hozzá a legjobbakat. Összeállításunkkal segítünk,
hogy minden helyzetre legyen
tökéletes válaszotok!

Y A C

H

T

C

L

U

B

M

A G

A

Z

I

N

74

N

Y

E

R

J

I

D

Ő

T

a víziótól a folyamatokon át a részletes feladatokig kidolgozzák és
támogatják egy vállalat belső képzését. Természetesen egy új kolléga
betanulásánál fontos a személyes
kapcsolat is, viszont rengeteg olyan
információ van egy cég működésével kapcsolatban, melynek átadásához nem lenne szükséges egy másik
munkavállalótok idejét használni.
A DOBEDU® bevezetésével 70-90%kal csökkenthető a vezetők betanításra fordított ideje, így használata
már rövid távon is megtérül!
TOVÁB B I I N FO R MÁCIÓ :
DOBEDU.COM

Egy flotta, amellyel időt
nyersz
„Várjon a kezelő jelentkezésére!”
„Válasszon az alábbi menüpontok
közül!” „Jelenleg minden munkatársunk foglalt.” Ha soha többé nem
akarjátok ezeket hallani, akkor az
Armand Group telefonos flottájára
van szükségetek! Keressétek őket
bizalommal, a felszabadult időt
pedig töltsétek a Dunán!
TOVÁB B I I N FO R MÁCIÓ :
0630/5967210;
W W W. NAGY TE LE FO NTE SZ T. H U

Bankügyek gombnyomásra
Már egy kisvállalkozásnak is
komoly banki költségei lehetnek,
pláne egy nagyobb cégnek! Ennek
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jelentős része azonban igenis
megspórolható! Az Akcenta CZ egy
huszonhét éve a piacon lévő, jelenleg a legnagyobb közép-európai
átutalási intézmény, amely minden
érdeklődő számára egyedi megoldásokat kínál pénzváltás, árfolyamkockázatok elkerülése, valamint
átutalások területén. Az Akcenta
szolgáltatása főleg export-import
tevékenységet végző cégeknek
jelenthet nagy segítséget. A szolgáltatás díj- és kötelezettségmentes,
valamint számlanyitás után pár
órával már használható!

A meglepetés ereje
Sokszor találkozunk azzal a helyzettel, hogy a reklámjaink nem
biztos, hogy a legtökéletesebben
célt érnek. Mit tegyünk? A Hűha©
alakváltó termékek szállítják a megoldást: egy nagy adag kreativitás,
a mindenkiben meglévő kíváncsiság, valamint a teljesen egyedi
kivitelezés teszi páratlanná a Hűha-termékeket, melyek segítségével
garantáltan nem lesz a jövőben
olyan üzenetetek, mely célt tévesztene. Tudjatok meg többet ezekről
az egyedi marketinganyagokról!

TOVÁB B I I N FO R MÁCIÓ :
BÁN KRISZTINA, REGIONÁLIS
MANAGER, 0630/2341217

VIDEÓK ÉS LEÍRÁS:
W W W. H U H AT E R M E K . H U ;
WWW.NETPROSI.HU/HUHA
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A RENGETEG TENNIVALÓ
RENDSZEREZÉSÉBEN
ÉS A TUDATOS
MUNKASZERVEZÉSBEN
SEGÍTENEK A TERÜLET
LEGJOBBJAI.

A legjobb munkaerő
A szakképzett és megfelelő munkatársak megtalálása mindig komoly
feladat. Pláne ott, ahol már egy-két
nap kiesés is anyagi károkkal járhat.
Az euCSOPORT komplex HR-szolgáltatást kínál immár 15 éve, így
ettől kezdve a munkaerő felkutatásával kapcsolatos problémák nem
a ti gondjaitok többé. Munkaerő-kölcsönzéssel, -közvetítéssel, diák- és
nyugdíjas, valamint ukrán munkaerő magyarországi foglalkoztatásával profi színvonalon szolgálják ki
partnereiket.
TOVÁB B I I N FO R MÁCIÓ,
A JÁ N L AT K É R É S :
V E R E S TA M Á S ; 6 2 0/4 0 9 2 4 8 7 ;
E UC SOPORT@E UC SOPORT. H U ;
W W W. E UC SOPORT. H U

Tökéletes vállalatirányítás
A cégvezetés ezernyi apró, mindennapos feladattal jár, ami felemésztheti a legjobb szervezőképességgel
rendelkező vezető idejét is. Ezekre
a folyamatokra nyújt hatékony megoldást a Cégmenedzser, mely egy,
a magyar piac igényeire szabott
vállalatirányítási rendszer. Használatával mindig objektív számokon

alapuló, sikeres üzleti döntéseket
hozhattok! Legyetek piaci szegmensetek legsikeresebb szereplői,
kerüljetek helyzeti előnybe a versenytársakkal szemben! Próbáljátok
ki megoldásaikat, és nézzétek meg
iparág-specifikus videóikat!
TOVÁB B I I N FO R MÁCIÓ :
WWW.CEGMENEDZSER.HU/
KIPROBALOM

Jogi ügyintézés a hajóról
Miért töltenétek hosszú, unalmas
órákat egy ügyvédi irodában,
amikor intézhetitek jogi ügyeiteket
egy Wiking-kikötőből vagy a saját
hajótokról is? A Zöldág Dóra Ügyvédi Iroda a szabadság élményét
kínálja, amellett, hogy a személyre
szabott ügyintézés náluk nemcsak
a korrekt, előre egyeztetett árakban,
hanem a magas szintű, helyszíni
szolgáltatásokban is megmutatkozik. Elsősorban ingatlanügyekben,
társasági jogi problémákkal és végrehajtással kapcsolatos ügyekben
segítik ügyfeleiket.
TOVÁB B I I N FO R MÁCIÓ :
DRZOLDAG@T- ON LIN E . H U;
+36 20 662 4881
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Egyedi céges
ajánlatok

Keresd bizalommal kollégánkat:

Ladányi András
+36 30 758 9967
b2b@istyle.hu
www.istyle.hu

