
Hosszú hétvége tokajban
3 napos hajózás, Tokaj és Olaszliszka felfedezésével



Reggeli falatok a hajón

Ízes Örömest helyi termelőtől:
• 1 fajta 200 ml-es szörp
• 2 fajta 40 ml-es lekvár (vegyes ízek: aszús, boros, levendulás, 

mentás, rozmaringos, natúr stb.) 
• 3-féle sajt
• magvas kenyér
• édes sütemény (muffin, kuglóf vagy piskóta)
• 1-1 db szénsavas és szénsavmentes víz

LaBor Bistro helyi étteremtől:
• sonka-, kolbásztál
• kemény tojás
• sajttál
• lekvár, házi vaj
• péksütemény
• házi kenyér
• narancslé, kávé

A csomag ára felől érdeklődjön e-mailben.



Egész napos édes bekészítés

• Csicsörke helyi termékek:
• 1 fajta lekvár 
• 1 fajta szörp 
• 2 fajta csatni
• piskóta

• Ízes Örömest helyi termékek:
• 2 fajta lekvár
• 1 fajta szörp
• édes piskóta, sütemény
• magvas kenyér

• 6-6 db szénsavas és szénsavmentes ásványvíz
• rostos és szénsavas üdítők 

A csomag ára felől érdeklődjön e-mailben.



1. napi programok



Hajó elfoglalása

Az első nap a báziskikötőbe való megérkezés
jegyében telik. Vendégeink először regisztrálnak,
majd ezt követi az oktatóvideó megtekintése. Végül
testközelből is szemügyre lehet venni hajóinkat.

A hajó külső-belső bemutatása után a kapitány(ok)
képzése következik, hogy megtanulják kezelni a hajót
és kitapasztalják méreteit. Oktatóink bemutatják a
fordulás, a kiállás-beállás manővereit.

Utána indulhat is a környék felfedezése a vízen, a
hajó vezetésének gyakorlása.

Érdemes ezen a napon bevásárolni és feltölteni a
hűtőt a következő napokra.



2. napi programok



Hajózás a bodrogon

Tokajból északra indulva a vadregényes Bodrog
folyó kísér minket végig az olaszliszkai kikötési
pontig. A nagyjából 1,5-2 órás hajóút során
megcsodálhatjuk a tájat, elmerülhetünk a
hajózás élményében.

Olaszliszkán kulináris élményekben gazdag
szárazföldi programok várnak, helyi termelőkkel
és érdekességekkel. Dűlőtúrán, borkóstolón,
toronylátogatáson vehetnek részt vendégeink.



Olaszliszkai programok

A kikötési pontnál idegenvezető várja a hajóbérlőket, 
aki végigkíséri a vendégeket a programhelyszíneken, 
és mesél a helyi érdekességekről.

• Köszöntés a kikötőben (pezsgő, bor vagy helyi 
termékek).

• Templomtorony megtekintése, ahonnan belátni az
egész Zempléni-hegységet, és csodálatos
panoráma nyílik a falu szőlőskertjeire.

• Indulás a Csontos dűlőbe terepjáróval.
• Séta a Zsedényi présházig (8 perc), rövid dűlőtúra, 

ismerkedés a szőlőfajtákkal, a talajjal és az
aszúsodás folyamatával.

• 6 bor kóstolása a borházban, kísérőfalatokkal (házi 
sajt, pogácsa).

• Ebéd- vagy vacsoralehetőség is igénybe vehető.

A programelemek opcionálisan összeállíthatóak, de 
előre bejelentkezés szükséges.



Tokaj: belváros séta 

és vacsora

Az olaszliszkai programok után célszerű
visszahajózni a Bodrogon a tokaji
báziskikötőbe.

Esti programként érdemes besétálni
Tokaj belvárosába (20 perces sétatáv a
bázistól), ahol borkóstolós vacsorát
javaslunk vendégeinknek.

Hajóval a Tokaj belvárosi kikötési
ponton is meg lehet állni, ahonnan
gyalog 5 perc a belváros, ám ezt
érdemes még sötétedés előtt
megtenni, mert utána hajózási tilalom
van érvényben.



Borkóstoló

Nem érdemes kihagyni a borkóstolót a
híres Rákóczi Pincében, amely a tokaji
borok valóságos szentélye: egy elvarázsolt
hely, ahol álom és valóság keveredik a
látogató képzeletében.

A lenyűgöző méretű lovagterem (28 méter
hosszú, 10 méter széles, 5 méter magas) a
borvidék legnagyobb föld alatti terme, itt
választották magyar királlyá a rendek
Szapolyai Jánost 1526-ban.

A Tokaj szívében található LaBor Bistrót a
kulináris élvezetek hódolóinak hozták létre.

A mindig friss helyi alapanyagokból készült
ételeket a Tokaj-Hegyalja régió minőségi
pincészeteinek legszebb boraival párosítják.

Az étterem Tokaj főterén található, amely
hangulatos terasszal rendelkezik.

Vacsora



3. napi programok



Ebéd a timár halsütőben

Az utolsó napon érdemes még hajózni a felső-tiszai
szakaszon.

Javasoljuk, hogy térjenek be Timáron, a festői szépségű
Tisza partján a nevezetes halsütőbe, ahol különleges
halételeket készítenek a vendégeknek.

A halsütő közelében nyaralóhajóval is könnyen meg
lehet állni, a kikötésre alkalmas pontontól csak néhány
méterre található az étterem.

A nyári időszakban az asztalfoglalási szándékot érdemes 
előre jelezni, amiben örömmel segítünk vendégeinknek.



Egyéb szórakozási lehetőségek

• horgászás

• madárles

• napozás

• kajak-, kenubérlés

• túrázás

• Tokaj belváros felfedezése

Horgászbotot nem tudunk bérbe adni a 2020-as
szezonban, így kérnénk a vendégeinket, hogy saját
felszerelésüket hozzák magukkal, amennyiben
szeretnének horgászni.



KeressEN minket 

elérhetőségünk egyikén!

• Telefonon: +36 70 770 0495 (H-P, 9-18 óra között)

• E-mailben: info@nyaralohajozas.hu

• Weboldalon: www.nyaralohajozas.hu

• Nyaralóhajózás Kiadvány megtekintése ITT.

mailto:info@nyaralohajozas.hu
http://www.nyaralohajozas.hu/
https://www.nyaralohajozas.hu/static/downloads/22_Nyaralo__hajo__za__s_Magyarorsza__gon_Kiadva__ny.pdf


Kellemes hajózást kívánunk!
MAHART Nyaralóhajózás csapata
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