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Hajók bérlésével és
transzferrel kapcsolatos információk
1. HAJÓK BÉRLÉSE
Hajóink bérbeadásához elengedhetetlen feltétel a bérbeadói nyilatkozatunk kitöltése
(https://forms.gle/52wscqhH7nUqMd8QA) . Ezen dokumentum minden adatot tartalmaz,
melyet a bérléshez megadni szükséges a bérbeadó felé.
Amennyiben önálló csoportos túrát szervez, abban az esetben minimum 1 héttel a pontos
dátum előtt tudatni kell az időpontot és a pontos létszámot az Esztergomi Kajak-Kenu
Sportegyesület ügyintézőjével. A foglalás a bérelt hajók teljes összegének átutalásával válik
hivatalossá.
Amennyiben ez nem teljesítődik, hajót biztosítani igyekszünk, de biztosra nem tudjuk
garantálni a darabszámot.
A már visszaigazolt rendeléseket módosítani illetve lemondani a túra időpontja előtt legfeljebb
72 órával lehetséges.
Amennyiben egyénileg szeretne túrázni, abban az esetben kérem legalább 24 órával az
érkezés előtt érdeklődjön a hajóállományunk kapacitásáról, illetve hogy van-e szabad
kajak/kenu.
2. BÉRELHETŐ HAJÓÁLLOMÁNYUNK:
1 személyes kajak – 3000 FT
2 személyes kajak – 5000 Ft
4 személyes kenu – 8000 Ft
Minden egyéb információt bérbeadói nyilatkozatunk tartalmaz.
3. TRANSZFER
Egy vontató gépkocsi és egy hajószállító tréler áll rendelkezésre, mellyel 8 hajót tudunk
egyszerre kiszállítani. A vontató autó 8 személyes, így 7 fő tud a hajókkal együtt jönni!
A transzfer szolgáltatás igénybevételéhez minimum 5 hajót szükséges bérelni.
A szállítás minimum értéke 20.000 Ft
Az árakat 200 Ft / km számoljuk 20 km felett.
Kérjük a foglalás létrejöttekör tájékoztasson bennünket, hogy igénybe szeretné-e venni túrája
során a transzfer szolgáltatásunkat, hogy időben tudjunk a logisztikával számolni.
Amennyiben nem értesít bennünket időben, nem biztos, hogy a transzfert biztosítani fogjuk
tudni Önnek.
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4. SZÁLLÁS TÖBB NAPOS TÚRA ESETÉN
Amennyiben több napos kirándulást terveznek - akár csillagtúrában -, abban az esetben
szállást az EKKSE telephelyén lévő EKKSE Hostel és Sportszálló épületében tudunk biztosítani.
Szálláshelyünk 8 helyiséggel, 24 férőhellyel rendelkezik. Szobáink két külön folyosóval
rendelkező részen vannak elhelyezve, mely lehetőséget biztosít akár férfi-női, akár koedukált
elszállásolásra. Mindkét részen külön fürdőhelyiség található.
Elosztást illetőleg 4 darab kétágyas, 4 darab négyágyas szobákkal várjuk vendégeinket. A
pályaszálláson kertkapcsolatos közösségi helyiség is található.

