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A Balaton Boat egyik legnagyobb attrakciója a Carina földkerülı vitorláshajó.
Az ország több tekintetben egyedülálló hajókiállítása, a Balaton Boat nyitotta kapuit pénteken a balatonlellei kikötıben. A Nemzetközi Vízisport- és
Szabadidı Kiállítást és vásárt tizenegyedszer rendezik idén. Nem kizárt, az eseményhez az idıjárásnak is lesz egy-két szava. A szervezık a megnyitón
azt jelezték: elıfordulhat, hogy egy nappal korábban, szombaton zár a rendezvény a hétvégére jósolt ítéletidı miatt.

Az orkánerejő szélrıl szóló elırejelzéseknek van szerepe abban is a hivatalos közlés szerint, hogy
pénteken a helyszínen úgy tőnt: a Balaton Boat a szokottnál karcsúbbra sikerült idén. Az
eseményen hetvenöt kiállító mutat be ötvenöt hajót döntıen a vízen, a jármővek szinte a teljes
hazai kínálatot lefedik.
Horváth Gyula, a szervezı Balatoni
Hajózási Zrt. vezérigazgatója azt emelte ki:
az országosan is egyedülálló kiállításon
természetes közegükben jelennek meg a
jármővek, s ezért azonnal kipróbálhatók.
Horváth Gyula hangsúlyozta: a
környezettudatos szemlélet jegyében egyre
több az elektrohajó.
Az idıjárás felülírhatja a kiállítás programját

A hajókiállítás hétvégéjével kezdıdik igazán a szezon

Kenéz István, Balatonlelle polgármestere
arról beszélt: az egyik legkorszerőbb
balatoni kikötıvel rendelkezı városban a
hajókiállítás hétvégéjével kezdıdik igazán a

szezon, s népesül be a település.
A balatonlellei Balaton Boat kiállítást hagyományosan borkóstolóval egybekötött sétahajózások színesítik, az Almádi motoroson már pénteken
kóstolhatták a Pócz és a Némethi Pincészet borait a vendégek. Az eseményen megtekinthetı Carina, a földkerülı vitorláshajó és beszélgetés hallható
Méder Áron, Földkerülı szóló-vitorlázóval, aki könyvét is dedikálja. Esténként könnyőzenei programok szórakoztatnak.
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