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A Vállalkozásról

www.tflotta.hu
T Flotta Hajózási Társaság

Cégünk a T Flotta Kft 2006-os megalakulása óta 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. Flottánkban 
a 8-10 fős vitorlásoktól kezdve, 320 lőerős motorcsónakok és 50-70 fős két árbocos nagyvitorlások 
is megtalálhatóak, melyekkel széleskörű szolgáltatásokat nyújtunk a Balaton egész területén.
Mind az egyéni mind a céges megrendelőink számára kínálunk élményeket és emelt szintű 
csomagokat.
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Céges rendezvények

 - Vitorlás kirándulások

 - Rendezvényszervezés

 - Hajós csapatépítések

 - VIP partner partyk

 - Szállodai animáció

Egyéni vendégek és 
magán rendezvények

 - Kincskereső gyerekhajó

 - Motorcsónakos adrenalin túrák

 - Naplemente és Disco hajó

 - Fürdős és grillezős túrák

 - Privát vitorlázások kapitánnyal

 - Menetrendben közlekedő kisvonat Siófokon

 - Esküvő és eksüvős csomagok

 - Legény és lánybúcsúk

 - Családi és baráti rendezvények

www.tflotta.hu
T Flotta Hajózási Társaság
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Vitorlás kirándulások

- A Balaton legnagyobb vitorlásaival 
  élménykirándulsáok
- Privát hajóbérlés 150 főig
- Sétahajózás vagy átkelés a túlpartra
- Catering szolgáltatások
- Borkóstolók
- Fürdős és grillezős túrák 

Talizmán Yachtok bérleti díja: 49.000 Ft/óra

www.tflotta.hu/vitorlas_kirandulas

http://www.tflotta.hu/vitorlas_kirandulas
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Rendezvényszervezés

Mint a vállalati, mind a magánszférából 
érkező megrendelőink számára ajánljuk
rendezvényszervezői szolgáltatásainkat 
vízen és szárazföldön egyaránt.
Komplex, több napos események 
tervezésére és teljes körű megvalósítására 
tapasztalt munkatársak állnak rendelkezésre.

Évente több mint 300 alkalommal 
valósítunk meg esküvőket, kitelepüléseket, 
céges és magán rendezvényeket.

www.tflotta.hu/rendezvenyszervezes

http://tflotta.hu/rendezvenyszervezes
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Csapatépítés
A csapatépítések feladatait egyedileg szabjuk 
megrendelőinkre, létszámot és összetételt szem 
előtt tartva. A forgószínpad szerű beosztásban 
vízi és szárazföldi elemeket az igények szerint 
rugalmasan kombináljuk.

“Kadét” csomag opciók
• Balaton-ismeret kvíz
• Navigálás, kormányzás
• Árbocmászás
• Csomózás
• Kalóz induló
• Kalóz roulette
• Célba lövés airsoft puskákkal
Szükséges idő: minimum 2 óra

Részvételi díj: 3.000 Ft/fő
(+ hajóbérleti díjak és egyéb szolgáltatások)
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Balaton-ismeret kvíz:
A hajó kapitányának vezetésével kerül lebonyolításra a 10+1 kérdésből álló kvíz 
Cél -> Asszertív kommunikáció elérése

Navigálás, kormányzás:
A kapitány által kijelölt balatoni települések irányának meghatározása,a csapattagok 
kormányázásával, a hajó helyes irányba állítása. 
Cél -> Együttműködési és kommunikációs készségek fejlesztése

Árbócmászás:
A csapattag felhúzása a 16 méteren lévő árbockosárba. Ahány csapattag vállalkozik a bátorságot 
igénylő kihívásra, annyi pontot szereznek. Cél -> Bizalom erősítése, gátlások leküzdése

Csomózás:
A hajó elsőtisztjétől sajátihatóak el a csomók, Cél -> a tényleges tudás megszerzése.

Kalóz induló:
Egy kalóz dal megírása mindig előhozza a kreativitást a csapattagokból. A tréning végén kerülnek 
előadásra a szerzemények, melyek kiváló hangulata megkoronázza a programot. 
Cél -> Kreativitás felszínre hozása
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“Kapitány” csomag

Választható feladatok a teljesség igénye nélkül:
• Matrózbüntetés
• Evakuálás
• Vízalatti scooter verseny
• Mentőmellény show
• A Kadét csomag elemei
Szükséges idő: minimum 2 óra

Részvételi díj: 5.000 Ft/fő
(+ hajóbérleti díjak és egyéb szolgáltatások)

Minden esetben a csoport létszámához, a 
rendelkezésre álló időhöz igazítjuk a tényleges 
feladatok számát.

Motorcsónakos száguldással a feladatok kiegészítése 
lehetséges és erősen ajánlott, garantál élmény.

http://tflotta.hu/csapatepites

http://tflotta.hu/csapatepites
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Kalóz roulette: 
Minden csapattag elmond magáról három személyes dolgot, amit az új munkatársnak végül vissza 
kell mondani. Mielőtt bele kezdne egy tálca felespohár kerül elé három vízzel és három pálinkával. 
Itt kezdődik a roulette.... Cél -> az új munkatársak szocializációja, régiek jobban megismerése.

Célba lövés airsoft puskákkal:
A csapatnak 10 lufit kell időre felfújni, megkötni, a vízbe dobni, és egy választott mesterlövésznek 
kilőni. (bió töltények és gyorsan lebomló lufik) Cél -> csapatmunka elősegítése, gátlások feloldása.

Matrózbüntetés:
A renitens (nem élő) matróz áthúzása a hajó alatt. Cél -> Problémamegoldó készségek fejlesztése.

Evakuálás:
A süllyedő hajó szimulációjának a során a csapattagoknak egy mentőcsónakban kell elhagyni a hajót, 
hogy menedékre leljenek egy mentőkapszulában. Cél -> Stresszhelyzetek, döntéshozatalok segítése.

Vízalatti scooter verseny:
Búvárok által használtos vízi scooterekkel játékos feladatok.Cél ->Versenyhelyzet, helytállás, szórakozás.

Mentőmellény show:
A hajó fedélzetén elhelyezett mentőmellények felvétele után a játékosoknak a hajó egyik oldalán a 
vízbe kell ugraniuk, a hajót megkerülve a másik oldalon vissza a fedélzetre. Nem árt igyekezni, a feladat 
időre megy. Cél -> Csapatmunka javítása, gyors döntéshozatal.
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Vip partner Party

A kiemelt fontosságú események, zavartalan 
exclusive összejövetelek helyszínéül bátran 
ajánluk a Talizmán Yachtok fedélzeteit.
A három nagyhajónk eltérő kialakításuak, 
minden típusú rendezvényhez a leg 
megfelőbbet tudjuk ajánlani.
Legyen szó hangulatos vacsoráról, céges koktél
partiról, különleges lánykérésről vagy partner
találkozóról, mi készen állunk.

VIP party

http://tflotta.hu/csapatepites-balatonon
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Szállódai Animáció

2012 óta fut hajóinkon az interaktív kalóz
gyerekprogram évente sok 10.000 
utaslétszámmal és működünk együtt szállás 
adó Partnereinkkel.
A megszerzett tapasztalatainkkal, kidolgozott 
programjainkkal ajánljuk együttműködésünket a 
megrendelőink számára akár alkalmakra, akár 
folyamatos animátori feladatok ellátására:

Gyerek és felnőtt animáció
Zsúrok
Családi rendezvények
Tematikus szállódai animáció

www.tflotta.hu/rendezvenyhelyszin/gyerekzsur

http://www.tflotta.hu/rendezvenyhelyszin/gyerekzsur
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Interaktív Gyerek
Program
Kalóz hajóink fedélzete igazi családi és
gyerekprogrammal várja utasait.
A Talizmán vitorlásunk az elmúlt években a 
Balaton igazi, ágyúdörgéséről hírhedt 
kalózhajójává vált, amely a szezonban óránként 
indul a siófoki hajóállomás 8-as állásáról. 
Képzett animátorok és a Vörösmarty 
Színház színészeinek vezetésével az interaktív
kalóz show felejthetetlen élményt nyújt a 
résztvevők számára.

www.tflotta.hu/gyerekprogram

http://tflotta.hu/gyerekprogram
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Speed Boat

320 lóerős motorcsónakjaink a Balaton leggyorsabb közlekedési eszközei. A tó egész területére 
megrendelhető vízi taxi szolgáltatásunk, Siófokon pedig 20 perces adrenalin túrákat kínálunk a 
sebesség szerelmeseinek a Hajóállomás 8-as állásáról. 
Mindkét 15 fős speed boat privát bérlésére is van lehetőség, melynek vezetéséhez szakképzett 
kapitányt is biztosítunk.
Balatonfüred Siófok:15 perc

www.tflotta.hu/vizitaxi hajo berles

http://tflotta.hu/vizitaxi_hajo_berles
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Naplemente túra és 
diszkóhajó
A naplemente túrán a balatoni sétahajózás 
gyöngyszeme, egy romantikus panoráma kör 
kíséretében mutatják be a csodás balatoni tájat. 

Napnyugta után a bulizás veszi át a főszerepet a 
Balaton déli parti központjában.   Siófok pezsgő
éjszakai életére nem árt egy kis hangolódás, amire 
tökéletes választás a 1,5-2 órás disco hajónk.

www.tflotta.hu/setahahjozas/hajos-program

Fürdős és grillezős túrák
A Balaton közepén kristálytiszta vízbe ugrálhatnak 
a kirándulás résztvevői hajóink tetejéről.
A korlátlan fogyasztásra készülő grill ételeket
helyben, a fedélzeten sütik le.
A rövid leírás a non plus ultra programot takarja.
www.tflotta.hu/hajokirandulas

http://tflotta.hu/setahahjozas/hajos-program
http://www.tflotta.hu/hajokirandulas
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Vitorlás bérlés 
kapitánnyal is
Charter flottánkban 6-10 fős vitorlások állnak 
vendégeink rendelkezésére. A hajók szabadon 
bérelhetők kedvtelésű célú 
kishajóvezetői engedéllyel, de az érdeklődök és 
a kezdők számára kapitányt is tudunk biztosítani  
a hajóhoz.

Két órástól, az egész napos privát vitorlás 
kirándulásig rugalmasan bérelhetők hajóink 
túravezetővel a fedélzeten, melynek 
keretében a Balatont olyan szemszögből is-
merhetik meg utasaink, ami eddig a vitorlázók  
kiváltsága volt. 
Balatonfüredi és tihanyi kikötések a napos
program részét képezik.

www.tflotta.hu/hajoberles

http://tflotta.hu/hajoberles
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Kisvonat 

A  Talizmán City városnéző kisvonat 
önmáagában is idegenforgalmi 
látványosságnak számít. Kisvonatunk a 
szezonban napi rendszerességgel menetrend 
szerint közlekedik majd a megjelölt útvona-
lon, illetve privát bérlésére is lehetőség van. 
Céges rendezvények, csapatépítések 
alkalmával kiváló módja a városon belüli 
közlekedésnek, de önmagában is könnyed 
kikapcsolódást jelent, ezért bátran ajánljuk 
szolgáltatásunkat magánszemélyeknek, 
nagyobb családoknak, baráti társaságoknak.
Online kisérheti útját a beépített GPS-nek 
köszönhetően, utasaink számára audio guide 
áll rendlkezésre a városi információkat 
illetően: 
www.kisvonatsiofok.hu

http://www.kisvonatsiofok.hu
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Esküvő

A Balaton közepén megesküdni egy yachton, 
kétségkívül egyedi és exkluzív módja a 
boldogító igen kimondásának. 
Több, mint 10 éve szervezünk a Balatonon 
esküvőket, aminek köszönhetően rengeteg 
tapasztalattal a hátunk mögött nyújtunk 
professzionális szolgáltatást. 
A hajós ceremónián túl megszervezzük és 
lebonyolítjuk a nagy nap teljes egészét a 
szárazföldi lakodalommal, és igény esetén 
a szállással együtt,  mindvégig figyelembe
véve leendő házaspár igényeit és kívánságait.

Kedvezményes csomagunk elérhető:

www.tflotta.hu/eskuvo

http://www.tflotta.hu/eskuvo
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A nagy nap előtti utolsó buli is egy felejthetet-
len élményt jelent a legtöbb ember számára. 
Ahhoz, hogy ez az este valóban 
felejthetetlenre is sikerüljön, az nagyban függ 
attól is, hogy milyen helyszínen zajlik. 
Yachtjaink kisebb és nagyobb társaságok 
számára is ideális választást jelentenek, a Balaton 
közepén nem kell attól félni, hogy más emberek 
mit gondolnak, vagy éppen zavarnak-e valakit.  
Mindenki bátran átadhatja magát a felszabadult 
és önfeledt szórakozásnak. A vendégek igényei 
szerint, a szimpla hajó bérbeadástól, a 
legapróbb részletig is megszervezzük az egész 
bulit, és akár az este további részét is.

Lánybúcsú

Legénybúcsú

Lány és Legénybúcsú 

http://www.tflotta.hu/leanybucsu
http://www.tflotta.hu/legenybucsu
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Magánrendezvények 
Legyen szó egy privát  szülinapi buliról vagy a 
nagy napot megelőző legény- és lánybúcsúkról, 
hajóinkkal felejthetetlen és exkluzív 
szórakozásban lesz része a jelenlévőknek.
Akik a Balaton közepén képzelik el az 
esküvőjüket, az országban egyedülállóan 
lehetőséget kínálunk arra, hogy beteljesítse az 
álmát a leendő házaspár.

Különleges alkalomra sincs szükséges ahhoz, 
hogy egy társaság minket válasszon, elég indok 
lehet yachtunk bérlésére az is, ha valaki 
zavartalanul szeretne pihenni családjával és ba-
rátaival, fürdőzni egyet a Balaton tiszta vizében, 
messze a zsúfolt és nyüzsgő strandoktól.
A rendezvények jól kiegészíthetőek 
grillezésekkel és borkóstolókkal.  

www.tflotta.hu/rendezvenyhelyszin

http://tflotta.hu/rendezvenyhelyszin


Akik már utaztak nálunk 
www.tflotta.hu
info@tflotta.hu
+36 30 542 4547


