
Bázis helye 2.

Rövid leírás

Szolgáltatások
Vízitúra központ

Rövid leírás

Kirándulások, vezetett tú- 

rák, táborok komplett 

lebonyolítása eszköz 

biztosítással.

Biztosítás,                              

Víztúra megállóhely, 

Csillagtúra központ.

Versenyek szervezése

Táborok komplett le-

bonyolítása

Oktatások, képzések

Biztosítás  

Extrém víziporgramok

Kajak 1 személyes Vízirobogó Motorcsonakozás

Kajak 2 személyes Kirándulócsónak Hajóstúrák

Kenu 3 személyes Lakóhajó Vízisí

Kenu 4 személyes Evezős hajó 1 pár Wakeboard

Kenu 5 személyes Evezős hajó 2 pár

SUP Evezős hajó 4 pár

MEGASUP Stand Up horgászkajak

Sárkányhajó Vitorlás bérlés

Csónak

Minimális létszám program függő program függő program függő

Részvétel egyéb 

feltételei
pl. hajóvezetői engedély

Szükséges-e előzetes 

bejelentkezés
igen igen ajánlott ajánlott igen

Időtartam  program függő  program függő megrendelés szerint megrendelés szerint megrendelés szerint

Térítési díj  program függő  program függő megrendelés szerint megrendelés szerint megrendelés szerint

Esetleges egyéb 

költségek
pl.igény esetén  túravezető pl. üzemanyag költség pl. üzemanyag költség

Megjegyzés

Élményfalu Sarud - KalandPart - Ökoport élménykikötő- Vízitúra -Vízisport központ

Élményszolgáltatások,  sporteszköz kölcsönzés                                                       

Több, mint 20 különböző fajta

több, mint 100 db kipróbálható vízisport eszköz

több, mint 200 mentőmellény

Elérhetőségeink: https://elmenyfalu.hu/       E-mail:sarud@elmenyfalu.hu  Telefon: Szállásfoglalás: +36- 30-377-22-55 ; Információk, programok: +36- 70- 703-38-44

Vízisport központ

 Az ÖkoPort úttörő feladatot tölt be a vízisportok népszerűsítésében a Tisza-tó partján. Akik nem restek evezőt ragadni, több eszközt is kipróbálhatnak nálunk. A Hortobágyi 

Nemzeti Parkoz tartozó, védett vízivilág is várja Sarudon az „evezős” sportok szerelmeseit. A nádasok között, rejtett csatornákban, derékba vágott fák „szobrai” között evezni és 

felfedezni kiemelt védettséget élvező területeket, s közben belesimulni a természetbe - különleges ajándéka ez ennek a mesterségesen megépített, de a természet által birtokba vett 

tájnak. Mindenre alkalmas a bázis; lehet komolyan sportolni és versenyeket szervezni, lehet tanulni és gyakorolni, lehet ismerkedni az új dolgokkal, de szívesen látunk benneteket 

akkor is, ha erre vezet a túrátok, vagy tőlünk szeretnétek túrázni indulni. Jó helyen vagyunk, hiszen a Tisza-tó meghatározó attrakcióihoz vezető útvonalak közepén található 

Sarud. Az ÖkoPort - az átjáró a természetbe a, Tisza- tó középpontjában. 


