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Széleskörű szolgáltatásokat nyújtunk a  Balatonon:

- Menetrendi séta és kalózhajó program
- Hajóbérlés és vitorlás kirándulások kapitánnyal
- Vizi taxi és adrenalin száguldások
- Csapatépítések és rendezvények
- Magán rendezvények
- Siófoki kisvonat
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bemutatkozó

Az elmúlt 16 évben cégünk a Balatoni hajózás 
meghatározó  szereplőjévé vált. Folyamatos fejlődésünknek  
köszönhetően mára a térség legnagyobb magán kézben 
lévő hajózási társasága lettünk, és a Balaton legnagyobb 
vitorlás hajó flottájával büszkélkedhetünk. Flottánkat a  
8-10 fős vitorlásokt, 320 lőerős motorcsónakok és 50-70 
fős két árbocos hajók alkotják.
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Sétahajózás interaktív 
gyerekprogrammal

2017 óta a Balatonon egyedülállóan, már három 50 
fő befogadóképességnél nagyobb vitorlásunk várja a  
vendégeinket, melyeken változatos programjaink minden 
korosztály számára élményt jelentenek.

A Talizmán II és III, 50 - 70 fős vitorlásunk az  
elmúlt években a Balaton igazi, ágyúdörgéséről hírhedt  
kalózhajójává váltak, mely a szezonban menetrend  
szerint 30 percenként indulnak a siófoki hajóállomás 8-as 
állásáról, ahol képzett animátorok és a Vörösmarty 
Színház színészeinek   vezetésével, az interaktív 
kalózgyerekprogram felejthetetlen élményt nyújt 
a kisgyermekes családoknak. 
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Vitorlásbérlés, és  
vitorlás kirándulások 
hajóvezetővel
A kisvitorlás részlegünkön 6, 8 és 10 fős vitorlások állnak 
vendégeink rendelkezésére. A hajók szabadon bérelhetők 
kedvtelésű célú kishajóvezetői engedéllyel, de mára a 
a kapitányos hajóbérlések kerültek előtérbe.

Két órástól, az egész napos privát vitorlás kirándulásig  
rugalmasan bérelhetők hajóink túravezetővel a fedélze-
ten, melynek keretében a Balatont olyan szemszögből  
ismerhetik meg utasaink, ami eddig a vitorlázók  
kiváltsága volt.
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Vízi taxi és adrenalin túrák
320 lóerős motorcsónakjaink a Balaton leggyorsabb közlekedési eszközei. A Balaton egész területén megrendelhető vízi 
taxi szolgáltatásunk, Siófokon pedig 20 perces adrenalin túrákat kínálunk a sebesség szerelmeseinek a Hajóállomás 8-as 
állásáról. Mindkét speed boat privát bérlésére is van lehetőség, melynek vezetéséhez szakképzett kapitányt is biztosí-
tunk.
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Csapatépítések és  
rendezvények

Céges csapatépítések és rendezvények teljes körű 
szervezése és lebonyolítása vállalkozásunk egyik fő 
profilja. Ideális választás vagyunk kis- és nagyválla-
latoknak egyaránt, 9-től akár 500 fő részére váltjuk 
valóra a számukra tökéletes csapatépítő tréninget.  
 
Standard csapatépítőnk feladatai az intelligenciára, az 
ügyességre és a bátorságra egyaránt épülnek, mint pl. a 
Balaton-kvíz, az árboc mászás vagy az airsoft puskákkal 
történő célba lövés. A csapatépítések feladatait egyedileg 
szabjuk a társaságra, létszámát és összetételét szem előtt 
tartva, a vízi és szárazföldi elemeket az igények szerint  
rugalmasan kombinálva. Elégedett és visszatérő vendé-
geink közé tartoznak egészen kis létszámú kkv-k, és az  
ország legnagyobb vállalatai közül is többen.
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Magánrendezvények
Yachtjaink magán rendezvények számára is ideális  
helyszínt jelentenek. Ha valakik a Balaton közepén képze-
lik el az esküvőjüket, az országban egyedülállóan lehető-
séget kínálunk arra, hogy beteljesítse az álmát a leendő 
házaspár. De legyen szó egy privát szülinapi buliról vagy a 
nagy napot megelőző legény- és lánybúcsúkról, hajóinkkal  
felejthetetlen és exkluzív szórakozásban lesz része a jelen-
lévőknek.

Különleges alkalomra sincs szükséges ahhoz, hogy egy 
társaság minket válasszon, elég indok lehet yachtunk 
bérlésére az is, ha valaki zavartalanul szeretne pihenni 
családjával és barátaival, fürdőzni egyet a Balaton tiszta 
vizében, messze a zsúfolt és nyüzsgő strandoktól.

A programok kiegészítése catering szolgáltatásainkkal  
pedig még kellemesebbé teszi a már önmagában is  
páratlan élményt. A Balaton közepén frissen elkészített 
grill ételeink, snack és hidegtáljaink mellett, komplett 
borkóstolót is ajánlunk a Balaton-felvidék kiváló boraiból, 
igény esetén sajt- és hidegtálakkal kiegészítve, hogy teljes 
legyen a gasztronómiai élményt.
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Amit csak mi tudunk
Online:
- 80.000 weboldal látogató a www.tflotta.hu oldalunkon.
- Kuponos oldalakon állandó megjelenés: Bónusz Brigád, Diamond Deal, Akcion, Veddvelem (8-10 partner ebből a szek     
   torból egyedi szerződéseinknek köszönhetően), így több millió regisztrált vásárlóhoz jutnak el ajánlataink, csomagjaink.
- Időkép oldalán való megjelenés, napi átlag 150.000 látogatóval:  https://www.idokep.hu/webkamera/talizman
- Országos partnereink oldalain valo megjelenések: Balatoncard, Fővárosi Vízművek, Feldobox, Nagynap, Siófok portal        
   (további több 100 weboldal) – összességében szintén milliós látogatottsággal bíró oldalak. 

Offlline:
- 40.000 szórólap partnereinknél: pl: Siófoki **** Hotelek, Veszprémi állatkert, Zamárdi Kalandpark, kempingek.
- Közel 350 rendezvényen promóciós lehetőség, többségében közép és nagyvállalatok számára tartott csapatépítéseken.
- A menetrendi hajóinkon további 45.000 utas.
- A Balaton három legnagyobb vitorlásán megjelenési lehetőség: vitorla felületek, korlát molino, lobogó. 
- Személyszállító speed boatjaink szintén napi szinten járják a Balatont és azok kikötőit.
- Egyéb rendezvényeken való részvétel hajóinkkal: Kékszalag, Alsóőrsi motoros találkozó, Balaton Sound, Yacht Balaton
- TV-s megjelenések pl :Balatoni nyár
- Siófoki kisvonaton további reklámfelületek. Utas szám: 18.000 és további sok 100.000 ember látja.
- Vitorlás charter flottánk hajóin éves szinten 800 darab foglalás, kb 2500 utas és a siófoki móló nézi vitorláinkat.
2018 –ban közel 85.000 utasra számítunk összességében.

A kereskedelmi hajózási tevékenységünk, menetrendi járataink és a 2 órás charter vitorlázás tevékenységeink miatt 
hajóink ki-be járnak a Balatoni kikötőkben.
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Amit még tudni kell 
Vitorla és korlát felületek:
1 nagyhajó: 2.500.000 Ft
2 nagyhajó: 4.000.000 Ft
3 nagyhajó: 5.000.000 Ft

A 4 db kishajónk vitorla és korlát felülete: 2.000.000 Ft

Motorcsónakok felülete: 300.000 Ft/hajó

Kisvonat  felületek: 2.500.000 Ft

A teljes csomag Tv-s megjelenést is beleértve: nettó 8.000.000 Ft
Ebben, hosszú táv esetén vállaljuk a grafikai költségek felét.
A Partner számára biztosítjuk menetrendi járatainkon a promóciós lehetőségeket.
Évente 500.000 Ft értékben vehet igénybe szolgáltatásunkból.



Akik már utaztak nálunk 
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