
 

 

                                                                                   

 

 

Kedves Átevezők! 

Kedves Kapitányok!  

 

 

A következő jelenlegi partnereinket javasoljuk hajóbérléssel kapcsolatban felkeresni: 

 

1. River.SUP 

web: http://riversup.hu/balatonatevezes/ 
fb:  www.facebook.com/riversuphu 
email:  sup@riversup.hu 

tel: +36 30 341 8553 

 szállítás helyszínre: igen 

 

2. Dunakeszi Sárkányhajó Egyesület 

web: http://sarkanyhajozz.hu/ 

email: info@sarkanyhajozz.hu 

tel: +36 70 336 64 60 

cím:  2120 Dunakeszi, Liget-utca 2. 

 szállítás helyszínre: igen 

 

3. Konkoly kajak-kenu kölcsönző 

 fb: https://bit.ly/3eFgFqn 

 email: konkolykristof56@gmail.com 

tel:  +36 30 414 63 44 

cím: 8640 Fonyód Vágóhíd utca 14. 

bérelhető eszköz: kajak 

szállítás helyszínre: nem 

 

4. Bodri Túra 

 fb: https://www.facebook.com/bodritura/ 

 email: info@bodritura.hu 

 tel: +36704185650 

 bérelhető eszköz: kajak, kenu 

Szállítás helyszínre: igen 

 

5. Kormorán Kenu Közhasznú Egyesület 
web:  http://www.kormorankenu.hu/ 
fb: https://www.facebook.com/kormorankenu/ 
tel:  +36 (30) 988-2674 
email:  info@kormorankenu.hu 
bérelhető eszközök: 3 és 4 személyes kenuk (felszerelésként evező + mentőmellény) 
szállítás helyszínre: igen 
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6. Zsozsovizitúra 
 web:  www.zsozsovizitura.hu 

fb:  https://www.facebook.com/zsozsovizitura.hu 
tel:  +36 30 9930300 
email:  info@zsozsovizitura.hu 
szállítás helyszínre: nem 
cím :  Meggyeskovácsi, Rába u..5. 

 
7. Béke Csónakház 
 web:  www.bekecsonakhaz.hu 
 fb:  www.facebook.com/békecsónakház 
 tel:  +36203384563, +3613889303 
 e-mail: info@bekecsonakhaz.hu 
 cím:  Bp., Római part 53. 
 bérelhető eszközök: kajak, kenu 
 szállítás a helyszínre: igen 
 
8. Kajak-Kenu Pont Zamárdi 
 web:  https://vizisportbazis.hu/ 
 fb:  https://www.facebook.com/vizisportBAZIS 
 tel:  +36 70 798 9940 
 e-mail: info@vizisportbazis.hu 
 cím:  8621. Zamárdi, Margó Ede sétány és Harcsa utca sarok  
 bérelhető eszközök: kajak, kenu, SUP 
 

9. Rómaifürdő SE  
web:  www.romaifurdo-se.hu  
email:  ratkaifeher@gmail.com  
tel:  +36 20 943 6521  
cím:  1031 Budapest, Nánási út 53. (Római-part 29.)  
szállítás helyszínre: igen  
bérelhető eszközök: kajak, kenu 

 

10.  Stempin Vízisport Mentor 
 web:   http://stempin.hu/ 

email:  stempinzoltan@gmail.com 

 tel: +36705606900 

 fb: https://www.facebook.com/SVM-101725151766151 
 szállítás helyszínre: igen 

bérelhető eszközök: 20-as sárkányhajó, teljes felszereléssel (mellények,lapátok), 

kormányossal , Champion 1 személyes sárkányhajó , 5 pados túrakenu, 3 db felújított 

verseny K1 (60-kg)-ig 

 

11. Keszthelyi Vízisport Egyesület 

 email: keszthelyivizisport@gmail.com 

 fb:  https://www.facebook.com/keszthelyivizisportegyesulet 

 tel: +36 30 628 7013 

 cím: 8360. Keszthely, Kossuth L. u. 71. 

 szállítás helyszínre: igen 

 bérelhető eszközök: 3 személyes túrakenu, SUP 
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12. Kajak.hu Kft 

 email: peti@kajak.hu 

 web: https://kajak.hu/balaton-atevezes-2021 

 tel: +36 70 432 2896 

 szállítás helyszínre: igen 

 

13. Tatai Hódy Se 

 email: szilvia.sumeg@gmail.com 

 tel: +36 30 942 5239 

 szállítás helyszínre: igen 

 bérelhető eszköz: 20-as sárkányhajó 

  

 

Üdvözlettel: 

Szervezők 
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