
Mahart PassNave  
minden, ami hajózás

MAHART  

személyhajózás, 

több mint

120 éve  

a Dunán…

A MAHART PassNave Személy
hajózási Kft. a legnagyobb múlt
tal rendelkezô személyhajózási 
vállalkozás Magyarországon.  

Több mint 30 hajóval, valamint 
70 kikötôvel az év 365 napján 

állunk utasaink rendelkezésére.  
Cégünk életében a megszerzett 
szakmai tapasztalathoz jelentôs 
innováció is párosul, így a rövid, 

közép és hosszútávú céljaink 
között versenyképességünk 
megôrzése, valamint a hazai  
és EU elôírások – kiemelten  

a környezetvédelem – 
példaszerû betartása szerepel.

Az elmúlt évtized egyértelmûen 
bizonyította, hogy szolgáltatása
ink a hajózáshoz kötôdnek, de 
tevékenységünk mára már nem 
a hagyományos értelemben vett 

hajózás, illetve vízi személy
szállítás, hanem a turisztikai  

piac európai szintû  
kiszolgálása a vízen.

Több száz közintézmény, válla
lat, magánszemély és közel  

300 000 elégedett utas, illetve 
vendég tartozik  megrendelôink, 
ügyfe leink, partnereink körébe.

Várjuk Önt is fedélzetünkön!
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Vendégünk Volt: II. János Pál pápa • kofi Annan, az enSZ fô
titkára és delegációja • II. erzsébet brit királynô • A maláj királyi 
csa lád • János károly spanyol király és a királyi delegációja • kínai 
parlament magas szintû delegációja • kazahsztán elnöke • kiemelt 
szerepet játszottunk az eU soros elnökségi rendezvények és a nAto 
csúcstalálkozók lebonyolításában.
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Menetrend- 

szerinti járatain- 

kon egész szezon-

ban kedvezmé-

nyekkel várjuk  

utasainkat!

www.mAhArtPASSnAVe.hU

Dunakanyari 
és szentendrei 

kirándulóhajók

Belföldi- és Nemzetközi szárnyashajójáratok

Duna Corso 

városnézô sétahajó

Fôvárosi 
programhajók

Zenés-vacsorás  esti sétahajók

Zenés  
Nosztalgiahajó

Színházi 
hajójáratok



BUDAPEST konferencia 
és rendezvényhajó

A Budapest  
konferenciahajó  
a MAHART PassNave  
Személyhajózási Kft. leg
nagyobb és technikailag 
legjobban felszerelt 
konferencia és rendez vény 
hajója. A hajó két 
szinten elhelyezkedô  
 vendégtérre, télikertre, illetve 
külsô terasz részre tagolt. 
A hajó rendelkezik minden  
olyan hang és vizuális 
technikával, amelyek 
szakmai konferenciák illetve  
rendezvények, megbeszé lések 
elengedhetetlen 
eszközei.

Oszlop - mentes, akadály-mentesített belsô terek
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A vendégek beszállására az indulás elôtt 
minden esetben 30 percet díjmentesen 
biztosítunk. A vidéki charter díjtételek  
budapesti indulással tartamazzák a hajó 
oda és vissza útját, valamint a célállomáson 
eltöltött 3 óra állóidôt. Egyéb célállomások 
igénybevétele esetén, a szükséges 
 kalkulációhoz kérje kollégáink segítségét.

A Mahart PassNave kikötôk Budapesten 
belül a Vigadó téren, a Parlamentnél,  
a Szent István parknál, a Dráva utcánál, 
valamint a Margitszigeten két helyen,  
a Batthyány téren és a Nemzetközi  
Hajóállomás 3as kikötôjénél találhatóak. 
Budapestet elhagyva a Dunakanyar  
irányában Szentendrén, Leányfalun,  
Tahitótfalun, Vácott, Visegrádon,  
Nagymaroson és Dömösön, illetve 
 Esztergomban rendelkezünk saját 
pontonnal, amelyek mindegyike kikötési 
költségek felszámolása nélkül vehetô 
 igénybe.

Széksoros 
elrendezés

Ültetett állófogadás  
6 fôs asztalokhoz

Ültetett felszolgált 
étkezés asztalokhoz

Állófogadás 
könyöklôkkel

Alsó fedélzet 180 fô 132 fô 144 fô 100 fô

Felsô fedélzet 120 fô 120 fô 120 fô  90 fô

Télikert –  36 fô  36 fô  40 fô

ChArter dÍJtételek
Hajó bérleti díja Budapesten belül menetidôben 100 000 Ft + áfa/óra

Hajó bérleti díja Budapesten belül állóidôben 50 000 Ft + áfa/óra

Szentendrei kirándulás charter díja 299 000 Ft + áfa/alkalom

Visegrádi/nagymarosi kirándulás charter díja 499 000 Ft + áfa/alkalom

Esztergomi kirándulás charter díja 799 000 Ft + áfa/alkalom

Esküvôk 

teljeskörû 

megrendelése 

esetén garantált 

kedvezményt 

biztosítunk!

mS BUdAPeSt dÍJtételek



Mahart PassNave catering

A Mahart PassNave  
catering minden menüsorát 
friss és minôségi alap
anyagokból, a Nemzetközi 
Hajóállomás területén 
 kialakított konyhájában 
 készíti, amely ételsorokat a 
fedélzeten fejeznek be profi 
szakácsaink, ezzel biztosítva 
a legmagasabb minôséget.

Álmodja  meg és mi  elkészítjük az Ön kérésének megfelelô  menüsort!
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ÍZelÍtÔ kÍnÁlAtUnkBÓl

Ajánlatainkat 

vendégeink 

speciális 

igényeihez 

igazítjuk

hIdeg ételek
›  Szarvasgombás bükki mozzarella karotta  

pürével
› Marinírozott harcsa pácolt paradicsommal
›  Sáfrányos csirkemell rozmaringos  

kukoricakrémmel
› Borjú tatár kapribogyós sült paprikával
› Kacsamáj royál feketecseresznyelekvárral

FÔételek
› Szarvas gulyás erdei gombákkal
› Tejfölös rozskenyér leves zöldbabbal
›  Lassan párolt fehérpecsenye karamellizált  

gyöngyhagymával
› Fogas filé tárkonyos zeller szósszal
› Nagycenki vaddisznó ragu vargányával
› Konfitált kacsacomb lilakáposztapürével
› Gratinírozott paradicsom kéksajttal

kÖretek
› Zsályás kenyérpástétom
›  Idényjellegû zöldségek  

bazsalikomos vajjal
› Tejszínben sült burgonya
› Petrezselymes rizs

SAlÁtÁk
› Zöldsaláta palócosan
› Sopszka saláta
›  Paradicsomos padlizsánsaláta  

füstölt sonkával

deSSZertek
› Mini desszertek, pohárkrémek
› Gyümölcstál idényjelleggel

ültetett ÁllÓFogAdÁS 
hIdeg ételek

›  Szárnyas máj royal bodzás lilahagyma  
salátával

› Mangalica sonka tormás karalábékrémmel
› Harcsa körözött sült paprikával
› Kézmûves sajt almakompóttal
›  Citrusos tepertôkrém mangalica  

kolbásszal és csemege uborkasalátával

FÔételek
› Kolbászos fehérbableves
›  Burgonyakrémleves petrezselyemolajos  

camemberttel
› Lassan sült kacsacomb szalonnás sült almával
› Fogas filé tormás fokhagymaszósszal
› Sertéstarja savanykás lencsével
› Szegfûgombás sztrapacska – szalonna nélkül

kÖretek
› Vajas burgonyapüré
› Fehérboros karotta
› Zöldséges tarhonya
› Kétszínû rizs

SAlÁtÁk
› Szezámmagos laskagombasaláta
› Paradicsomos tésztasaláta
› Zöldsaláta háromféle öntettel

deSSZertek
› Sütemények, pohárkrémek
› Gyümölcstál idényjelleggel

mAhArt AJÁnlAtA
3 fogásos felszolgált ételsorunk 3 100 Ft + áfa/fôtôl

4 fogásos felszolgált ételsorunk 3 900 Ft + áfa/fôtôl

Ültetett állófogadásos vendéglátás 5 870 Ft + áfa/fôtôl



A dömös kirándulóhajón 
10 monitoros video, külsô
belsô kamera és digitális 

audio utastájékoztató rend
szer teszi élménydúsabbá  

a hajózást, valamint 
 multi médiás megjelenési 
lehetô séget is biztosítunk 

ügyfeleinknek.

Mindkét hajó kétszintes. 
Az alsó klimatizált szinten 

üléssoros elrendezés 
és italbüfé található,

a felsô nyitott fedélzeten 
tartózkodva pedig gyönyör
ködhetünk a panorámában.

DÖMÖS és DUNA CORSO 
bérelhető kirándulóhajók

Megfizethetô 

exkluzivitás 

a rendezvény-

helyszínek 

piacán!
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Maximális utas befogadóképesség 210/180 fô
Alsó, zárt fedélzet, üléssoros – büfé 138/110 fô
Felsô, oldalról nyitott fedélzet, padsoros 74/70 fô

Vigyázunk 

a környezetre, 

ezért hajóink 

EUR 5 motorral 

üzemelnek.

mS dÖmÖS éS dUnA CorSo



 ISKOLÁS  
csoportoknak  

szóló különleges 
ajánlatok

A MAHART PassNave Kft., 
mint állami tulajdonban lévô 
vállalkozás, kiemelt figyelmet 
fordít arra, hogy a jövô gene
rációjának is hozzáférhetôvé 
tegye a hajózás élményét.  
Cégünk önköltségi áron 
biztosít – óvodák, általános 
és középiskolák részére – 
oktatást segítô programokat, 
amelyek elôzetes bejelent
kezés esetén érhetôek el.

Tovább  folytatódik  nagysikerû suli 500 programunk!



központi információ: 
Telefon: (06-1) 484-4013, 484-4000 
Fax: (06-1) 266-4201
Email:  ertekesites@mahartpassnave.hu

www.mAhArtPASSnAVe.hU

ISkolÁS CSoPortoknAk SZÓlÓ kedVeZménYeInk

Egész évben, óránként induló Duna Corso  
városnézô sétahajójárat, 11 nyelvû idegen
vezetéssel, valamint gyermekcsatornával.

kedvezményes jegyár  
Óvodák, általános és középiskolák  
gyermekcsoportjai részére 500 Ft/fô

dUnA CorSo VÁroSnéZÔ SétAhAJÓ

hAJÓBérléS

Kedvezmény!

Óvodás, általános-  

és közép iskolás 

csoportoknak

–25%  

a menetjegy  

árából.

Egyedi program vagy nagy létszámú csoportok esetén ajánljuk 
hajóbérlési lehetôségünket, akár Budapesten vagy bármelyik 
kikötôvel rendelkezô településen. Létszámtól függôen több 
hajótípus áll megrendelôink rendelkezésére az év 365 napján.

Befogadóképesség
Közepes méretû kirándulóhajók 250 fôig
HUNYADI nagy kirándulóhajó 600 fôig

kedvezményes bruttó bérleti díj 38 100 Ft/órától 

menetrend SZerIntI  
JÁrAtok  

A dUnAkAnYArBA 

Szezonban hétfô kivételével  
nAPontA közlekednek. 

Úticélként választható
Szentendre, Vác,  

Visegrád, Nagymaros,  
Dömös, Esztergom.



Cégünk tevékenységének 
egyedülálló és külön leges 

élményt biztosító üzletága,  
a 60 km/h sebességel 

közlekedô szárnyashajókkal 
végzett nemzetközi és belföldi 

dunakanyari menetrendi  
és charterhajózás.

Az utazás során LCD 
képernyôre vetített GPS 

vezérelt audiovizuális idegen
vezetés mellett utaskísérô 

figyel vendégeink kényelmére.

Béreljen 

 szárnyashajót 

családjával, 

 baráti társasá-

gával belföldi 

vagy külföldi 

útjához!

SZÁRNYASHAJÓK
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A meghirdetett menetrendi járatokon kívül lehetôség van szárnyas 
hajó bérlésre is, melyet szívesen ajánlunk transzferként, különféle 
programok, tanulmányutak és csapatépítô kirándulások színesítésére, 
nemcsak a Dunakanyar felé hanem az alsó szakaszon Solt illetve 
Kalocsa vagy akár Mohács cél állomásokkal.

Sólyom (112 fô) és Vöcsök (68/71 fô)  
szárnyashajóink felszereltsége az út során prezentációk tartását is 
lehetôvé teszi.

SZÁrnYAShAJÓ ChArter dÍJtételek

 Vöcsök Sólyom
Bécs* 1 500 000 Ft 2 500 000 Ft
Pozsony* 1 250 000 Ft 2 000 000 Ft
Komárom 599 000 Ft 999 000 Ft
Esztergom 349 000 Ft 599 000 Ft
Visegrád 249 000 Ft 399 000 Ft
Vác 199 000 Ft 299 000 Ft
Solt 349 000 Ft 599 000 Ft
Paks* 499 000 Ft 799 000 Ft
Kalocsa 649 000 Ft 999 000 Ft
Mohács* 899 000 Ft 1 399 000 Ft
*�Idegen�kikötô:�az�ár�nem�tartalmazza�a�kikötési�díjat�és�az�illetéket!
áfa:�27%�(belföldi�utak),�0%�(nemzetközi�utak)

Menetrend  - 

szerinti szárnyas- 

hajóink indulnak 

Budapestrôl 

Visegrádra, 

Esztergomba 

és Bécsbe.



Budapesten, Visegrádon, 
Esztergomban valamint 
 Nagymaroson és Dömösön is 
elérhetôek cégünk közepes 
méretû rendezvényhajói, 
amelyek kiválóan alkalmasak 
kisebb konferenciák, meg
beszélések, ültetett fogadások 
lebonyolításához.

Hajóink technikai felszerelt
sége a megrendelô számára 
multimédiás megjelenést tesz 
lehetôvé.

GYŐR/GÖNYÜ

KÖZEPES MéRETŰ 
RENDEZvéNYHAJÓK

Céges megbeszélésekKonferenciákCsaládi esemé- nyek Esküvôk60 fôig
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kÖZePeS méretÛ rendeZVénYhAJÓk dÍJtételeI

A vendégek beszállására az indulás elôtt 
minden esetben 30 percet díjmentesen 
biztosítunk. A vidéki charter díjtételek  
budapesti indulással tartamazzák a hajó 
oda és vissza útját, valamint a célállomáson 
eltöltött 3 óra állóidôt. Egyéb célállomások 
igénybevétele esetén, a szükséges  
kal kulációhoz, kérje kollégáink segítségét!

A Mahart PassNave kikötôk Budapesten 
belül a Vigadó téren, a  Parlamentnél,  
a Szent István parknál, a Dráva utcánál, 
valamint a Margitszigeten két helyen,  
a Batthyány téren és a Nemzetközi  
Hajó állomás 3as kikötôjénél találhatóak. 
Budapestet elhagyva a Dunakanyar  
irányában Szentendrén, Leányfalun,  
Tahitótfalun, Vácott, Visegrádon, Nagy
maroson és Dömösön, illetve Esztergomban 
rendelkezünk saját pontonnal, amelyek 
mindegyike kikötési költségek felszámolása 
nélkül vehetô igénybe. 

GYÔR/GÖNYÛ
Széksoros 
elrendezés

Svédasztalos étkezés  
4 fôs asztalokhoz

Ültetett étkezés  
4 fôs asztalokhoz

Állófogadás 
könyöklôkkel

Alsó fedélzet 40 fô 68 fô 72 fô 60 fô

Felsô fedélzet 40 fô 30 fô – 40 fô

ChArter dÍJtételek
Hajó bérleti díja Budapesten belül menetidôben 50 000 Ft + áfa/óra

Hajó bérleti díja Budapesten belül állóidôben 25 000 Ft + áfa/óra

Szentendrei kirándulás charter díja 149 000 Ft + áfa/alkalom

Visegrádi/nagymarosi kirándulás charter díja 249 000 Ft + áfa/alkalom

Esztergomi kirándulás charter díja 399 000 Ft + áfa/alkalom

Ha nem csak 

terembérletben 

gondolkodik...


