
VITORLÁS
HAJÓVAL A
BALATONON
SailBalaton és Katamarán Suli
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Igen-igen, nincs elírás a
címben, a Balaton
hullámain is lehet osztály
kirándulni.

MI IS KELL HOZZÁ?

néhány lelkes tanár, 

kicsit több, ám de igen

engedékeny szülő 

és persze egy csapat Balaton

iránt elkötelezett diák

 

A többi legyen a mi dolgunk.
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LEHETSÉGES :)
A SailBalaton charter flotta és a

Katamarán Suli

együttműködésének köszönhetően

az idei évtől már nem csak a

vízparti települések iskoláinak

válik elérhetővé a balatoni vitorlás

osztálykirándulás.

 

Legyen az FÉL NAPOS

KIRÁNDULÁS, avagy TÖBB NAPOS

KALANDTÚRA, a megvalósítása

számunkra nem akadály.



04Lássuk csak mi az, amit előre kell dönteni annak érdekében,
hogy az osztálykirándulás felejthetetlen élménnyé alakuljon át:

FONTOS TUDNI, HOGY HÁNYAN
JÖNNÉTEK

o az alsóörsi bázissal működő Charter flotta több mint tíz hajóból áll,

fedélzetén egyszerre nyolc nebuló is tartózkodhat, így nem mindegy,

hogy mennyit foglaljunk le az osztályotoknak

 

o a Katamarán Suli mini többtestű vitorlásai is szép számmal

állnak rendelkezésre, ám egyszerre - súly és kor függvényében –

kettő, maximum négy diák lehet a fedélzetén



05 + Fontos tudni, hogy
hányan jönnétek:
 

A vitorlázás időjárás függő, a Balaton

általában májustól októberig

komfortosan vitorlázható. 

 

Ám ezt mások is tudják, így annak

érdekébe, hogy ti dönthessétek el,

milyen hajóval szeretnétek vitorlázni,

szerencsés, ha időben lefoglaljátok

azokat



23 EGYEZTESSÉTEK VELÜNK
ELŐRE A TERVEZETT
PROGRAMOT:

o ha csak fél napra néztek be hozzánk,
akkor is izgalmas programot tudunk
nektek biztosítani
 
o ám ha két - három napot töltenétek
velünk, arra bizony nekünk is fel kell
készülni kapitánnyal, ellátmánnyal, amit
szeretnék időben biztosítani részetekre



BESZÉLJÉTEK MEG A
SZÜLŐKKEL, TANÁROKKAL,
HOL SZERETNÉTEK ALUDNI:

o amennyiben szálloda, motel, avagy egyéb
ezekhez hasonló szárazföldi  létesítményben
hajtanátok álomra a fejeteket, abban is tudunk
segíteni
 
o ám a SailBalaton vitorlás hajói méretükből
fakadóan nem csak a vitorlázás céljaira kiválóan
alkalmasak, de akár bennük is lehet aludni. Ebben
az esetben kényelmes kabinokban, a Balaton
ringató hullámain térhettek nyugovóra.



GONDOLJÁTOK ÁT, MIT
SZERETNÉTEK ENNI
o az alsóörsi bázisunk közelében minden igényt

kielégítő étkezési szolgáltatások állnak

rendelkezésetekre a lángos és palacsintás balatoni

sütődétől a minősített több csillagos szálloda

étterméig

 

o ám ha benne vagytok és van kedvetek hozzá, akár

közösen is főzhetünk a szabadban

vagy a hajók fedélzeti konyhájában
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AMENNYIBEN  A  TI

FELADATOTOKAT

ÁTTEKINTETTÜK ,  VESSÜNK

EGY  PILLANTÁST  ARRA  A

LISTÁRA ,  AMIT  MI

AMENNYIBEN  A  TI

FELADATOTOKAT

ÁTTEKINTETTÜK ,  VESSÜNK

EGY  PILLANTÁST  ARRA  A

LISTÁRA ,

 
AMIT MI BIZTOSÍTUNK
A HOZZÁNK
LÁTOGATÓK RÉSZÉRE:

 



VITORLÁS HAJÓK

KÉTTESTŰ
Ha adrenalin vadász vagy és tiszteled a természetet,
12 -18 láb közötti katamaránokon is kipróbálhatod
a tudásodat

EGYTESTŰ 
Legyen ez 30 vagy 40 lábas vitorlás, hat vagy nyolc
személyes túrahajó, nálunk megtalálod



 

MENTŐMELLÉNYEK
 

AZ CSAK
TERMÉSZETES,
hogy annyi diákot szeretnénk
vissza adni a kísérő
tanároknak, amennyit a
fedélzetre felvettünk, így
érthető, ha előtérbe helyezzük a
biztonságot

SZÉLERŐ ÉS IDŐJÁRÁS
függvényében a mentőmellény
viselését a kapitány elrendelheti,
amit mi biztosítunk számotokra
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BIZTONSÁGI
FELSZERELÉSEK:
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o Azon vállalkozó szellemű, aktív
kalandra vágyó nebulók részére,
akik a mini katamaránokat is
kipróbálnák, 
- Mentőmellényt, 
- Trapéz mellényt és 
- Bukósisakot is felszerelünk



KAPITÁNYOK,
OKTATÓK
o Az nem is lehet kérdés, hogy a vitorlásokhoz
kapitányokat is biztosítunk
 
o Ám ha nem csak utaznál, hanem képeznéd is
magad, képzett oktatóink állnak
rendelkezésedre. 
Abban biztos lehetsz, hogy addig nem engedünk
haza, míg az égtájakkal, szélirányokkal és az
alapvető csomókkal nem barátkozol meg
alapfokon
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MIT VÁLASZOLJ A SZÜLŐKNEK, HA ÉRTED
AGGÓDVA AZ ALÁBBI KÉRDÉSEK KÖZÜL
NÉHÁNYAT NEKED IS FELTESZNEK: 

Ez nem veszélyes?

 

o Csak ha nem tartod be a kapitány és a kikötő előírásait.
Amennyiben elfogadod a hajó vezetőjének iránymutatásait hidd el,
remek hangulatban és épségben úszod meg ezt a kalandot
 

Nem kell hozzá speciális ruha ?

 

o Amennyiben télen látogatsz meg minket, tökéletese megfelel a
síruhád. Minden egyébe esetben elég, ha rétegesen öltözöl, mint
egy erdei túrán, van nálad széldzseki.
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Miket pakoljak a szórakozott

gyermekemnek, ami nem felesleges?

 

o Legyen nálatok napszemüveg, siltes sapi, napkrém, széldzseki,
esetleg egy váltás nadrág, fürdőruha, törölköző és persze igény
szerint váltás ruha.
 

Nem kell hozzá speciális ruha ?

 

o Bármilyen hihetetlen, nagyon ritka az az időjárási helyzet, amikor a Balaton
nagyhajókkal nem vitorlázható. Amennyiben nagy szél van, gyorsabban suhanunk a
vízen. Esetleg esővel is párosul? - ebben az esetben jobban felöltözünk. Már nagyon
nagy vihar van? – akkor, amíg elcsendesedik, bővítjük ismereteinket a Balaton, a
vitorlázás és a hajók ismerete terén



+ NÉHÁNY FOTÓ



 

Nem kell hozzá speciális ruha ?

Reméljük, hogy a fenti néhány alapvető
információ hozzásegít ahhoz, hogy
szüleiddel, tanáraiddal együtt a Balatont
válasszátok a következő
osztálykirándulás helyszínéül. Ám
bárhogy is döntötök, egy valami biztos –
 a Balaton és mi várni fogunk titeket.

SZERVEZŐK:

FONTOS LINKEK: 

http://sailbalaton.hu/

https://katamaransuli.hu/

 


