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Kajak Kenu SUP

Kajakkal bárki részt tud venni egy léleg-
zetelállító szépségű vízitúrán, aki rendel-
kezik a legminimálisabb egyensúlyér-
zékkel, de csapatban együtt mozogni, 
vagy egy két személyes hajóban töké-
letes szinkronban evezni már komoly 
összhangot és együttműködési hajlamot 
is igényel a résztvevőktől, így remek csa-
patépítő gyakorlat, mely javítja a résztve-
vők együttműködési és irányítási készsé-
geit is egyaránt.

Sup deszkából is van az egyszemélye-
seken kívül még 2 és 7 személyes desz-
kánk is, így az állva evezés szerelmesei 
sem maradnak ki a jóból, ha csapatépí-
tésről van szó. Számos játékos feladat so-
rán kovácsolódhat össze a csapat ezzel a 
vízi sporteszközzel, miközben mindenki 
remekül érzi magát és mindeközben egy 
kellemes napot tölt egy csodálatos víz-
parti helyen.A kenuk jellemzően 3-4 személyesek 

szoktak lenni, így mozgatásukhoz is eny-
nyi ember kell ideális esetben. A kenu-
ban ülők közül a hátsó a kormányos, így 
ő irányít is az evezés mellett, illetve uta-
sítja az előtte ülőket, ha az irányításban 
segítségre van szüksége, így remekül ja-
vítja az egy hajóban evezők együttműkö-
dési készségét, míg a kormányosnak az 
irányítási képességeit is, miközben egy 
csodás túrn vesznek részt.
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Természetközeli

Lazítós



1 személyes Óceáni túrakajakok 2 személyes

1 személyes kajakjaink remek tanulóesz-
közök olyanok számára, akik még soha 
nem eveztek. Rendkívül stabilak, de 
emellett könnyen irányíthatók, így pil-
lanatok alatt elsajátítható a használatuk 
és már az első alkalommal egy 3-6 órás 
túrára is el lehet menni velük különö-
sebb edzettség nélkül. Minden kajakon 
található kormányrendszer is, melynek 
segítségével irányításuk erős sodrásban 
is egyszerű marad.

A 2 személyes kajakok hosszabbak, ne-
hezebbek és nagyobb merülésük miatt 
nehezebben is fordulnak, viszont remek 
csapatépítő hatásúak, mivel ha mindkét 
utasa együttműködik, akkor szinte su-
hannak a víz tetején, majdnem verseny 
sebességgel. Ha nem sikerül együttmű-
ködni, akkor nehezen irányíthatóak, 
lomha és nehézke hajók, így utasai ha-
mar rájönnek, hogy kénytelenek figyelni 
egymásra és együtt dolgozni.

Az óceáni kajakok elsősorban nagy hul-
lámokra lettek tervezve, ezért kimagas-
lóan stabil hajók, kifejezetten nehéz ve-
lük beborulni, toleránsak a felhasználói 
hibákra. Hazánkban az óceánhoz ké-
pest sokkal nyugottabb vizek vannak, 
így itthon leginkább felboríthatatlannak 
tűnnek. Vannak rajtuk Cseppmentesen 
zárható tárolók és vízmentes zsákokat is 
adunk hozzájuk.



Maori kenu Kanadai túrakenuk RTM Riviera kenu

A maori egy impozáns, divatos megje-
lenésű és könnyű kenut dobott piacra, 
mely 3 férőhelyes, 2 ülése alatt vízmentes 
tárolók találhatók. orr és farrésze emiatt 
üres marad, így jól pakolható is csoma-
gokkal, akár egy több napos túrára is. A 
Maori Kenuk alján 2 stabilizűló horony 
is található, melyeknek köszönhetően 
sokkal nagyobb a stabilitása a szokvá-
nyos indián kenukkal szemben, itt nem 
kell félni a hajók hullámaitól...

Az RTM cég 3 és 4 személyes kenui a mai 
kenugyártás csúcstermékei és szinte bár-
milyen vízre alkalmasak. Extra vastag 
HDPE anyaguk miatt nehezek és az al-
jukon található 3 stabilizáló horony mi-
att rendkívül stabilak, akár raftingolni is 
alkalmasak. Üléseinek kialakítása ergo-
nomikus, így a hagyományos kenukkal 
ellentétben nem kényelmetlen több óra 
egyhuzamban evezés sem, a kormányos 
meg kényelmesen ki tud feküdni a hátul-
jára

A kanadai kenuk kialakításuk miatt sok-
kal stabilabbak, mint a nálunk elterjedt 
üvegszálas indiánkenuk, ráadásul erős 
HDPE anyaguknak köszönhetően szin-
te törhetetlennek szokták őket titulálni. 
Aljukon stabilizáló hornyok találhatók, 
üléseik jellemzően légtartályként funk-
cionálnak, melyek miatt elsüllyeszthe-
tetlenek is. Gyor és könnyen irányítható 
hajók ,melyek minden igényt kielégíte-
nek.



1-2 személyes SUP deszkák 7 személyes

A sup deszkák jellemzően 1 vagy 2 fő 
tud kényelmesen evezni, ezért mindkét 
lehetőségre tudunk deszkákat biztosí-
tani csapatépítőkre. Míg az 1 személyes 
deszkákon nagyobb szabadság van, a 2 
személyessel gyorsabban lehet haladni 
és jobban lehet az iráűnyt is tartani. Sup 
deszkákkal érdemes lassabb sodrású he-
lyeket választani és figyelembe kell ven-
ni, hogy nagy szél esetén nem nagyon 
lehet őket használni. Ez egy igazi nyári 
vízi alkalmatosság.

Ha valami igazán durva kipróbálására 
vágytok, akkor ezt nektek találták ki. 7 
felnőtt ember biztonságosan állhat raj-
ta, mivel 650 kiló terhelhetőségű. Nem 
könnyű megmozdítani, de ha egyszer 
lendületbe jön, akkor már hasít rende-
sen, ráadásul 1-2 kutya vagy gyermek is 
elfér rajta akár a 7 felnőtt melett, amíg 
nem lépik át a súlyhtárt. A mega sup job-
ban ellenáll a szélnek ha vízen van, mivel 
nagyobb a súly rajta, így nagyobb a me-
rülése is.

A sup deszkák egyre nagyobb teret hó-
dítanak a vízi sportok között. Nem épp 
a nagy távolságú több napos túrákra va-
lók, de lehet velük tenni azért 1-1 szép 
helyen 2-3 órás kirándulásokat, melyek 
ugyanazt a lenyűgöző látványt nyújtják, 
mintha kajakban vagy kenuban ülnénk. 
Mivel álva könnyebb a vízbe kerülni, 
mint ülve, így érdemes a sup deszkás 
programokat a melegebb napokra ter-
vezni, amikor a víz sem hideg.



Fotózás Média Forgatás

Találja meg a tökéletes környezetet fény-
képei elkészítéséhez, ahol a megvilágí-
tásról a természet gondoskodik...

Egy jól megválasztott helyszín segít a 
nézőnek átérezni azt a hangulatot, amit 
a rendező a darabbal át szeretne adni.

A vízparti helyek tökéletesek 1-1 rekkám 
fotózás vagy videó forgatás helyszíne-
ként is, mivel vízparton sokszor vannak 
olyan elhagyatott, mesebeli helyek, amik 
szinte hihetetlen, hogy hazánkban talál-
hatók. 

Túravezetőink segítenek a vízről forga-
tásnál, hogy míg az operatór forgat, a ha-
jója a megfelelő helyen + szögben álljon 
és mindeközben a felszerelés is szárazon 
maradjon az extra stabil RTM kenuk se-
gítségével.



Családdal Játékos feladatok Kutyával

A vízitúra nem korfüggő, így akár csa-
ládos csapatépítő programnak is kiváló 
ahol mindenki hozhatja a gyerekeket, 
vagy akár a szüleit, nagszüleit.

Az ember legjobb barátja is jól szokta 
érezni magát kajakban, vagy 10 kg felett 
már inkább kenuban, mivel útközben fo-
lyamatosan remek illatok jönnek az er-
dőből számukra. Ráadásul a pihenők so-
rán ezeknek az illatoknak ami rengeteg 
különféle vadállattól származik, jobban 
is utánanézhetnek a parton. Egy kenu-
ban általában elfér 3 felnőtt ember meg 
egy max 45 kg körüli kutya. 10 kg alatt 
a kajakban is könnyen elférnek a gazdi 
ölében ülve, vagy a kajak elejére kiülve.

A résztvevők 1 vagy több csapatban kü-
lönféle feladatokat kaphatnak, melyeket 
együtt kell megoldaniuk, így javítva az 
együttműködési készségüket és erősítve 
a csapatszellemet. 

A vizitúra remekül összeköthető akár 
egy tájékozódási versennyel, vagy akár 
egy geocaching játékkal, mely során elő-
re elrejtett helyeken találják meg a cél 
koordinátáit, de külön csapatokben dol-
gozva cb rádióval tartva a kapcsolatot, de 
ügyességi versenyre is jó terepek vannak.



Természetesen az ismertetőben felsoroltakon kívül egyéni ötletek, igények is megvalósíthatóak az ország bármely vízterületén, tet-
szőleges időpontban, akár csapatépítőről, akár forgatásról vagy egy családi összejövetelre szervezett programról van szó. 

Nem szükséges evezési tapasztalat, a túravezetők segítenek a választott evezős hajó kezelésének elsajátításában amire bőven elég a 
túra időtartama.
 
Keressenek elérhetőségeinken és segítünk a helyszín, program, vízi eszközök kiválasztásában is. 

Friss fényképeink itt tekinthetők meg: https://www.facebook.com/eveznijo.hu

Legutóbbi média szerepléseink: 

https://fb.watch/8tqTqJG9Jj/

https://fb.watch/8tq-q2oIsy/

http://eveznijo.hu

kapcsolat@eveznijo.hu

+36-30-919-8558

https://www.facebook.com/eveznijo.hu
https://fb.watch/8tqTqJG9Jj/
http://eveznijo.hu 

