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Incentív és céges
utaztatás

A Nyaralóhajózás Magyarországon csapata örömmel szervez 
egyéni, csoportos és céges utazásokat - legyen az jutalomút

(incentive utaztatás), partneresemény vagy céges 
csapatépítő rendezvény. 

Széles körű helyismerettel rendelkezünk a Tisza-tó és Tokaj 
régióban, ezért bármelyik kiindulási pontot is választják, mi 

változatos programokat kínálunk Önöknek.
Szolgáltatásunk előnye, hogy a hajózás a szállás mellett 
különleges programot is nyújt. Az élményteli napokat 

további programlehetőségek (pl. dűlőtúrák, kirándulások) 
színesíthetik. 



Szeretné 
megjutalmazni 

dolgozóit?
Különleges utazással lepné meg 

munkatársait, amiben másként nem 
lenne részük?

A nyaralóhajózás egyedülálló és 
maradandó élmény az utazásban
részt vevők számára.

Próbálja ki a nyaralóhajózás
szabadságát a szállást is nyújtó lassú
járású hajókon, és ismerjen meg 
számtalan izgalmas programot a 
kikötési pontok mentén.

Nincs szükség vezetői engedélyre
vagy hajós tapasztalatra, az 
oktatásról mi gondoskodunk.



Helyszínek és
útvonalak

Két báziskikötőből
indulhatnak: Kisköre (Tisza-tó) 
és Tokaj.

További 40 kikötési pont.
Minden kikötő közelében

lehetőség van kerékpár, kenu, 
kajak és egyéb vízi sporteszköz
bérlésére.

Számtalan izgalmas 
programlehetőség, legyen szó 
gasztronómiai vagy kulturális 
élményekről, kirándulásokról, 
túrákról, fesztiválokról.



Nyaralóhajóink 
jellemzői

Könnyű vezethetőség, 
biztonságos és egyszerű használat
jellemzi őket.

Hajózási útikönyv és a NaviBoat
alkalmazás segíti a navigálást és a 
programhelyszínek megtalálását.

Hajótípusaink belső elrendezés
szerint 6, 8 és 10 fő befogadására 
alkalmasak.

Nem utolsósorban a hajókról
horgászni is lehet.



Programok

A kikötési pontok mentén 
számtalan programlehetőség 
közül lehet választani.

Borkóstolók, dűlőtúrák, 
bisztrók, kézműves termékek, 
különleges halételek.

Strandok, fürdők, kalandparkok,  
izgalmas vízi sportok, túrák a 
csendes holtágakban.

Várak, templomok, múzeumok, 
kastélyok.

Állatparkok, tanösvények, 
madárlesek.



További információk

Az árakról és az aktuális kedvezményekről
honlapunkról is tájékozódhatnak: 

www.nyaralohajozas.hu

Elérhetőségeink: 
+36 70 770 0495

info@nyaralohajozas.hu

Lehetséges 1-2 hétre, néhány napra, de akár 1 napra 
is hajót bérelni.  Az 1 napos hajózáshoz igény esetén 

kapitányt is biztosítunk. 

Amennyiben szeretnének hajót bérelni: a hajót, az 
indulási bázist és a nyaralás időpontját kell 

kiválasztani, kollégáink ezek alapján készítik el az 
egyedi ajánlatot. 

http://www.nyaralohajozas.hu/
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