
f

Balatoni

Programok



2

Szolgáltatásaink:

- Hajókirándulások
- Csapatépítések
- Vitorlázás
- Speed boat transfer
- Magán rendezvények
- Szárazföldi transzfer

Eszközeink:

- 40-70 fős vitorlások
- 15 fős speed boatok
- 5-10 fős charter vitorlások
- Az 54 fős kisvonat
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Hajókirándulások

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

Talizmán Yacht bérleti díja: 49.000 Ft/óra + Áfa
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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 + Áfa
(+ 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.

Árbocmászás:
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 + Áfa
(+ 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.
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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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Vitorlázás

- Igazi vitorlás élmény
- A kapitányt biztosítjuk
- Lehetőség van 2 órás kirándulásra is
- A napos vitorlázásnál Tihany vagy 
  Balatonfüredi kikötés.
- Külső catering engedélyezett

Bérleti díjak nettó 12.000 - 67.000 Ft között,
időszaktől, időtartamtól és létszámtól függően.
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Speed boat

- 15 fős, 320 lóerő
- Gyors: Siófok - Balatonfüred 15 perc
- Garantált émény
- Audió és catering elérhető rajtuk

A motorcsónakok bérleti díja személyzettel és üzemanyagggal 69.000 Ft/óra + Áfa 
arányosan + várakozási idők: 15.000 Ft/óra + Áfa.



10

Magán rendezvények

- Születésnapok
- Gyerek zsúrok
- Eksüvők a Balaton közepén
- Legény és lánybúcsúk
- Fürdős és grillezős túrák
- Éjszakai discó hajók
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Kisvonat

A menetrenben közlekedő vonatunk 
céges rendezvények, csapatépítések 
alkalmával kiváló módja a városon belüli 
közlekedésnek, de önmagában is 
könnyed kikapcsolódást jelent, ezért 
bátran ajánljuk szolgáltatásunkat 
magánszemélyeknek is, nagyobb csalá-
doknak, baráti társaságoknak.

Bérleti díja: 49.000 Ft/óra + Áfa



Akik már utaztak nálunk 


