
 
 
                                                                                  

Kedves Átevezők! 

Kedves Kapitányok!  

 

 

 

A következő jelenlegi partnereinket javasoljuk hajóbérléssel kapcsolatban felkeresni: 

 

1. Kajak-Kenu Pont Zamárdi 

web: http://vizisportbazis.hu/ 

email: info@vizisportbazis.hu 

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

tel: +36 70 798 9940 

cím:  8621. Zamárdi, Margó Ede sétány és Harcsa utca sarok 

 bérelhető eszközök:   kajak, kenu, SUP 

 

 

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. Stempin Vízisport Mentor 

web: http://stempin.hu/ 

email: stempinzoltan@gmail.com 

fb:    https://www.facebook.com/SVM-101725151766151 

tel: +36 70 560 69 00 

bérelhető eszközök:   1db 10-személyes sárkányhajó teljes felszereléssel, 
kormányossal ( lapátok,mentőmellények ), 1db 20-személyes sárkányhajó teljes 
felszereléssel, kormányossal  (lapátok,mentőmellények ), 1db 1 személyes 
sárkányhajó, 1db túrakenu 5 pados, 6m hosszú, 8 személyes 
szállítás helyszínre:   igen 

 

 

4.  River.SUP 

web: http://riversup.hu/balatonatevezes/ 

email: sup@riversup.hu 

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

tel: +36 30 341 85 53 

 szállítás helyszínre:   igen 

 

 

5.  Bodri Túra 

email: info@bodritura.hu 

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

tel: +36 70 418 56 50 

 szállítás helyszínre:   igen 

 bérelhető eszköz:   kajak, kenu 
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6. Kormorán Kenu Közhasznú Egyesület 

web: http://kormorankenu.hu/ 

email: info@kormorankenu.hu 

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

tel: +36 30 988 26 74 

 bérelhető eszközök:   3 és 4 személyes kenuk (lapát, mentőmellény) 

 szállítás helyszínre:   igen 

 

 

7. Rómaifürdő SE 

web: http://romaifurdo-se.hu/ 

email: ratkaifeher@gmail.com 

tel: +36 20 943 65 21  

cím:  1031. Budapest, Nánási út 53. (Római-part 29.)  

 bérelhető eszközök:   kajak, kenu 

 szállítás helyszínre:   igen 

 

 

8. Béke Csónakház 

web: http://bekecsonakhaz.hu/ 

email: info@bekecsonakhaz.hu 

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

tel: +36 20 338 45 63 

cím:  1031. Budapest, Római part 53. 

 bérelhető eszközök:   kajak, kenu 

 szállítás helyszínre:   igen 

 

 

9. Konkoly Kajak-Kenu kölcsönző 

email:  konkolykristof56@gmail.com 

tel: +36 30 414 63 44 

cím:    8640. Fonyód, Vágóhíd utca 14. 

 bérelhető eszközök:   kajak 

 szállítás helyszínre:   nem 

 

10. Vizitura.hu 

 tel: +36 20 773 7340 

 web: http://vizitura.hu/ 
 fb: http://facebook.com/vizitura.hu 
 bérelhető eszközök:   kenu 

 szállítás helyszínre:  igen 
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11. Indián-vízitúra 

 tel: +36 20 321 0811 

 web: www.indian-vizitura.hu 
 fb: www.facebook.com/indianvizitura 
 bérelhető eszközök:   4 fős túrakenu, 1 és 2 fős tengeri/túra kajak 

 szállítás helyszínre:  igen 

 

12. 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, kajak (egyes és páros) 

 

13.  Tolnai Sárkányhajó Club Egyesület  

email:  tolnaisarkanyok@gmail.com  

tel:  +36 20 9716047, +36 20 3902286 

bérelhető eszközök:   

2 db 20-személyes sárkányhajó teljes felszereléssel (lapátok, mentőmellények) 

1db 4 személyes túrakenu  

szállítás helyszínre: igen 

 

 

Üdvözlettel: 

Szervezők 
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