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2020-21 kikötőfejlesztései 

 

A Tisza Kisköre és Vásárosnamény közötti 
szakasza és a Bodrog tokaji torkolatától a 
szlovák határig terjedő szakasza ezernyi 
látnivalót és kalandot kínál. A folyóról 
egészen új perspektívában ismerhetjük 
meg a vidéket. Napi pár óra hajózással 
településről településre kormányozhatjuk 
úszó apartmanunkat, majd kikötve 
biciklivel, kenuval vagy gyalogosan 
fedezhetjük fel a környéket és a helyi 
látványosságokat. 
A sárospataki Rákóczi-vár, Sátoraljaújhely 
kalandparkja, a Bodrogzug ártere, Tokaj 
borospincéi, Tiszaújváros termálfürdője, a 
gazdag állat- és növényvilág - csak néhány 
a térség kulináris élményt is nyújtó 
látványosságai közül, mely mind-mind 
felfedezésre vár. 
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MAGYARORSZÁG 
ÁRAK (EUR/hét/2020) 

 
Lakóhajók 

Típus Férő
- 

hely 

FB Máj.01-30. 
Szept.26-Okt.31 

Máj.30-Jún.27 
Aug.29-Szept.26 

Jún.27-Aug.29 

   4 kabinosok 

Nicols Estivale Octo 8+2 + 2387 3182 3978 

   3 kabinosok 

Nicols Estivale Sixto 6+2 + 2343 3124 3905 

   2 kabinosok 

Nicols Estivale Quattro B 4+2 + 1726 2301 2876 

   
Indulási kikötők: Kisköre kikötője a Tisza-tó partján és 

   Tokaj kikötője a Tisza és a Bodrog találkozásánál, Északkelet-Magyarországon. 
 
Hajóátadás/átvétel: 15h-18h között/8-9h között szombaton, hétfőn, pénteken. 
Az ár tartalmazza: ágynemű, konyhai felszerelés, TV/DVD. 
Nem tartalmazza: leutazás, ellátás, hajótisztítási díj 200 EUR/Quattro, 250 EUR/Sixto,Octo, fogyasztott üzemanyag kb.9-10 
EUR/motorüzemóra (fűtés külön számlázva). 
Opciók: felnőtt bicikli 40 EUR/hét (max. 4 db ajánlott/hajó), gyerek bicikli 35 EUR/hét, gyerekülés biciklire 10 EUR, szgk. parkolási díj 
50 EUR/hét/autó, törölközők 12 EUR/fő, konyharuha 4 EUR/szett, Wi-Fi ár lekérésre, All inclusive service heti 575 EUR/Quattro, 630 
EUR/Sixto,Octo (benne útvonaltérkép, 2 db kerékpár, hajótisztítási díj, törölközők, konyharuha, üzemanyag-fogyasztás), útlemondási 
biztosítás a teljes ár 5%-a (foglaláskor fizetendő). Háziállat nem vihető. 
Rövid bérlet: lehetséges (kivéve jún.27-aug.29.) hétvégi, hétfőtől-péntekig tartó hétközi és 10 napos bérlés is, ár lekérésre. 
Kaució: 1500 EUR/Quattro, 2000 EUR/Sixto,Octo. 
Kaucióbiztosítás: a listaár 5%-a és mindegyik esetben a kaució összegének 50%-a mint kis letét (önrész). 
One-way charter: nincs (2021-től). 
Fizetési feltételek: az ár 40%-a foglaláskor, a fennmaradó részlet legkésőbb 4 héttel a szolgáltatás kezdete előtt fizetendő forintban az 
Erste bank euró deviza kereskedelmi eladási árfolyamán számolt értéken vagy euróban, készpénzzel vagy átutalással. 
Kedvezmények (min. 1 hetes bérlésre): első- és törzsutas-kedvezmény 5%, flottahajózás 2-3-4 hajóval 5-7-10%, családi 
kedvezmény az összes hajóra 16 év alatti 1 fő gyermekkel 5%, 2 vagy több fő gyermekkel 10%, senior kedvezmény 65 év felett 
5%/hajó, további ösztönző kedvezmények 5-15%. Maximális kedvezmény 15%. 
 
 

Konkrét árajánlattal készséggel állunk rendelkezésére! 
 
 

 


