
SÁRKÁNYHAJÓZÁS CÉGEK, BARÁTI TÁRSASÁGOK RÉSZÉRE
A sárkányhajózás, mint sport egy olyan közösségteremtő, összetartást formáló tevékenység, 
melyet, cégek részére, mint csapatépítés, baráti társaságoknak, mint közös program ajánljuk.

Úszástudáson kívül nem igényel további előképzettséget. Képzett oktatóink minden szükséges 
tudást és információt átadnak az oktatás során a csapattagoknak.

Nemre és kora való tekintett nélkül mindenkinek ajánljuk, aki szereti a vizet, a természetet.

Hajónként minimum 10, maximum 20 fő fér el. A legénység kenulapátokkal evez. A hajót a 
kormányos irányítja, az ütemet a hajó elején, a menetiránynak háttal ülő dobos adja.

Természetesen minél több a hajó annál jobb a hangulat! 

www.balatoni-sarkanyhajo.hu

Rendezvényről részletesebben:

A program a csapattagok oktatásával és egy körülbelül  negyed órás gyakorlással  kezdődik. 
Ennek  keretében  a  részvevők  szárazföldi  és  vízi  bemelegítést  is  kapnak.  A  rendezvény 
megtartására a tihanyi Panoráma Hotel  magánstrandjánál van lehetőség,  de természetesen 
más helyszínen is meg tudjuk szervezni programjukat.

A  Panoráma  Hotel***  a  Tihanyi-félsziget  füredi  oldalán,  közvetlenül  a  Balaton  partján 
fekszik.  Elhelyezkedéséből  adódóan  a  szálloda  könnyedén  megközelíthető,  mind 
tömegközlekedési eszközzel, mind gépkocsival. A szálloda előtt húzódik a Balatoni bicikliút, így 
kerékpárral is könnyen elérhető. A szálloda 3 épületében összesen 32 szoba, 2 családi szoba 
és 1 exkluzív  apartman található,  így  az  evezés mellett  lehetőség van szállást  foglalni, 
emellett nagyszerű étterem és büfé, strandolási lehetőség áll a vendégek rendelkezésére. A 
szállodáról bővebb információt a www.panoramaht.com címen talál.
Rendezvényének  teljes  körű  lebonyolítását  vállaljuk. Az  evezés  körülbelül  3-4  órát  vesz 
igénybe, versenyzéssel együtt.

Az árakat az egyedi igények alapján állítjuk össze, melyhez biztosítjuk a hajónkénti kormányost, 
mentőmellényeket, lapátokat.

További információval az alábbi elérhetőségeken szívesen állunk rendelkezésükre:

Házi Zsuzsa Vida-Kovács Kata

vezető edző rendezvényszervező
Balatoni Kajak-Kenu Evezős és 

Vitorlás SE
Robinson Tours Kft.

8230 Balatonfüred, Arácsi út 4. 8230 Balatonfüred, Arácsi út 4.
Tel: +36 70 369 6743 Tel: +36 87 555 253, Mobil: 70/383-1318

sari.hzsuzsi@gmail.com kovacs.kata@robinsontours.hu

GYERE EL, KALANDRA FEL, EVEZZ VELÜNK!
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