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Extrém Balaton
Te is nagy BALATON rajongó vagy? 
Meg tudjuk érteni, mi sem tudunk mást elképzelni már egészen kis 
gyerekkorunk óta. Ezért döntöttünk úgy több mint 10 évvel ezelőtt, hogy 
az a hivatásunk és a küldetésünk is lesz, hogy a Balatont és annak legszebb 
részeit minél több embernek megmutassuk, függetlenül attól, hogy magyar 
vagy éppen hazánkba látogató turista. 

Füreden álló EXKLUZÍV VITORLÁS HAJÓINKKAL olyan élményekhez 
juttatjuk Vendégeinket, amit eddig el sem tudtak képzelni. 

Programjaink: 
- 2 órás naplementenéző vitorlázás borkóstolóval 
- Fél napos vitorlás túra a kismedencében 
- 1 napos vitorlás túra a kis és a nagy medencében 
- Szülinapi meglepetés vitorlázás 
- Leány és Legénybúcsúk 
- Leánykérés vitorláson 
- Nászhajózás (esküvői ruhában hajón fotózással) 
- Házassági évforduló ünneplése a Balaton közepén 
- Vitorlás gyakorlati oktatás 
Várunk szeretettel április elejétől október végéig valamelyik hajónkon! 
www.extrembalaton.hu    Tel: 06 30 9611 842     
E-mail: hello@extrembalaton.hu 





Jocibusz Személyszállítás

Kedves Érdeklődő! 

Szíves figyelmébe ajánljuk személyszállítási szolgáltatásunkat, mely akár már 
1 fő esetén is igénybe vehető. Az Ön gondtalan szórakozásához mi biztosítjuk 
a kényelmes buszt és a szakképzett sofőrt! 

Balatonfüredi telephelyes 8 és 16 személyes minibuszainkkal állunk 
rendelkezésére, de nagyobb létszám esetén is tudjuk a megoldást – egyedi 
igényeket, kéréseket is készséggel teljesítünk. 



Vino Terazza - Balatonfüred Bistrokertje

Asztalfoglalás: +36/30/715-4379 

Elhelyezkedése:   
- Balatonfüred legnagyobb (Kisfaludy) strandjára vezető úton található a 
  Germering utcában.                                                                                                
 - A balatoni kerékpárút közvetlenül a bistro előtt halad el.                                      
 - Saját parkolóval rendelkezünk.                                                                              
 - A Vino Terazza megközelíthetősége egyszerű és gyors. 

Konyha: 
- Vendégeink körében a legnépszerűbb a grill terasz, ahol korlátlanul 
   fogyaszthatnak a szabadban elkészült finomságokból hihetetlenül kedvező  
   áron.  
- A mediterrán konyha egyszerűségét és a tradicionális magyar konyha értékeit 
  ötvözöm oly módon, hogy a gasztronómiában elfelejtett harmonikus és    
  kívánatos ízeket modern köntösben tálalom.                                                          
- A nyersanyagok kiválasztásánál törekszünk a helyi termelők által termelt friss 
  alapanyagok használatára.                                                                                    
  - Mottóm: Gyorsan, egyszerűen, finomat!                                                              
  - Csoportok igényeikhez alkalmazkodva menüket ajánlunk, ügyelve a 
  különleges kérésekre.   
                              
A bistro sajátossága:   
- A vendégek, csoportok 3 különböző helyszínt tudnak választani:                          
- A hűvös borospincét vintage stílusban (80 Fő)                                                      
- A fedett szőlőlugast, ahol kánikulában is kiváló a klíma (70 Fő)                            
- A nyitott teraszt, ahol mandulafa mellett bújnak meg az asztalok (50 Fő) 
- A tulajdonos folyamatos jelenlétével kívánja biztosítani az állandó minőséget 
  és a magas színvonalat.                           
- Az étterem adottságai lehetővé teszik a csoportok szeparálását a betérő 
  vendégtől                               
- Vállaljuk: születésnapok, leánybúcsúk, legénybúcsúk, névnapok, esküvők 
  céges rendezvények szervezését. 





Hotel Club Tihany

„Szállodánk a festői Tihanyi félsziget csúcsán, közvetlen vízparton, 130 
000m2-en várja kedves Vendégeit a Balaton part legnagyobb konferencia 
(2600 fő) és szállás (1450 fő) kapacitásával, 1200m2-es wellness szigettel, 
számtalan gyermek- és sportprogrammal. 

Budapesttől 120 km-re, a tihanyi félsziget csúcsán, természetvédelmi 
területekkel körbe ölelt 13 hektáros ősparkban, közvetlenül a vízparton fekszik 
a Club Tihany üdülőközpont. A hotel családbarát filozófiájának köszönhetően 
a gyerekek minden korosztálya megtalálja magának a megfelelő szórakozást. 
Éttermeink a magyar és nemzetközi konyha specialitásaival gondoskodnak a 
kulináris élményekről, a széles választékú svédasztalos étkezéstől a 
hangulatos Balaton parti grill partin át az elegáns gálavacsoráig. 

Szállodánk hosszú évek óta kiemelkedő szereplője a magyarországi 
konferenciaturizmusnak is, amely többek között egyedül álló adottságainknak 
is köszönhető. 

Hotel Club Tihany ideális balatoni esküvőhelyszín, közvetlen vízparti polgári 
szertartás lehetőséggel, tradicionális- és egyedi menüajánlatokkal, 
szálláslehetőséggel. 
A Hotel Club Tihany**** páratlan lehetőség, ahol minden egy helyen 
megtalálható legyen szó munkáról, aktív kikapcsolódásról, vagy kellemes 
pihenésről!” 

Elérhetőség: 
+ 36/87/538-500 / 555                       
reserv@clubtihany.hu 





Vivid Incoming Kft.
Cégünk, a Vivid Incoming Kft. elsősorban beutaztatással foglalkozik. 
Segítségünkkel számtalan európai országból érkeznek Magyarországra 
turisták, hogy aktívan töltsék nálunk szabadságukat. Azon fáradozunk, hogy 
minél több időt töltsenek régiónkban, a Balatonnál. 
Egyéni és csoportos kerékpártúráink közül a Balatont megkerülő a 
legkedveltebb. 
Emellett egyre jobban nő azoknak a hazai cégeknek a száma, akik egy-egy 
csapatépítő tréning kapcsán megkeresnek minket. Örömmel töltene el minket, 
ha együtt fedezhetnénk fel kétkeréken a Balaton-felvidék rejtett kincseit.  
Elérhetőség: www.vividincoming.hu



Füred Wedding Design and More
Gáll Diana Linda vagyok, tősgyökeres balatonfüredi. Gyerekkorom óta 
terveztem, hogy a szakmában fogok elhelyezkedni. A középiskola után az 
idegenforgalomban helyezkedtem el és tanulmányaimat is ennek szenteltem. 
Képzéseim és munkám során mélyebben betekinthettem a rendezvények 
világába, ami magával ragadott. Bár igazi szerelmem az esküvők voltak, így 
hát esküvőszervező lettem. 

Számomra mit jelent egy esküvő? 
A válasz egyszerű… a ti legszebb napotokat. Fiatal korom ellenére mindig 
másokat részesítettem előnyben, ami mellett a mai napig kitartok. A “jobb adni, 
mint kapni” érvényesül életem minden pillanatában. Ezt kamatoztatom az 
esküvőkben is. Az ifjú párnak, Nektek szeretnék segíteni, hogy az esküvőtök 
napja a legtökéletesebb legyen. 

Kicsi ötletelés, színvilág, ízvilág választás és a folytatást bízzátok rám. 
Találkozunk, beszélgetünk, a többi már megy, mint a karikacsapás. Nektek 
semmi más dolgotok nincs, csak várni a nagy betűs napot. 
Szeretettel várom érdeklődéseteket! 

Elérhetőség: +36 20 407 2019     info@furedwedding.hu



Csupa Virág Esküvői Virágkötészet
Sok éve már, hogy virágkötészetre adtam a fejem... Megannyi boldog pár 
nagy napjára elkészített virágkompozícióval magam mögött a virágok 
kötészete még mindig a legnagyobb szenvedélyem... és ha szenvedély, akkor 
a nagy NAP. Ha nagy nap, akkor örök szerelem, boldog mosoly, csöppnyi 
meghittség, kellemes romantika, ölnyi szeretet, sok vidámság. Egy NAP, egy 
különlegesen, csodálatosan, kivételesen tökéletes, szép NAP. 
Miért ne lehetne a nagy NAPON különlegesen csodálatosan, kivételesen szép 
a virágdekorációd? Ebben szeretnék segíteni Nektek... hogy mindent, amit 
csak megálmodtatok, azt elkészítsem. 

Közel áll hozzám a dús, természetes, spontán stílus. Szeretem, ha egy 
csokor kreatív, nem sablonos. Finom színek, lágy részletek... Néha kicsit 
régimódi és vad, olykor érdekes és bohókás. Lelkesen kutatom a meglepő és 
jól használható, különleges virágokat, kiegészítőket, melyekkel még 
izgalmasabbá varázsolhatom a dekorációt... Mindig keresem a "lelkét" az 
alkalomnak, hogy valóban úgy érezzétek: Ez igen, ezek Ti vagytok! Ez a Ti 
nagy NAPOTOK! Szinte megszállottan dolgozom egy-egy esküvői csokron, 
vagy egy apró mellénydíszen is, hisz így lesz minden egy csodás NAP, 
különleges, szeretettel készült virágdekorációja! 

Elérhetőség: +36/20/407-2019        https://www.facebook.com/csupavirag.hu/ 





Bablena László – Dotto Kisvonat

Cégünk közel 20 éve szállítja a Balatonfüredre látogató vendégeket, azok 
nagy megelégedésére. Ez idő alatt elégedett vendégek százezreit szállítottuk 
Balatonfüreden, és a környező településeken. 
Cégünk egy családi vállalkozás, aminek célja, hogy a vendégek részére egy 
felejthetetlen élményt nyújtson, bármilyen formában vegyenek igénybe 
minket. 

VÁROSNÉZÉS 

Egy fél órás, 9 kilométeres városnéző kört teszünk, mely a kicsik és nagyok 
számára egyaránt hatalmas élmény. 
Ellátogatunk a nemrégiben gyönyörűen felújított reformkori városrészbe, a 
nagy történelmi múlttal rendelkező óvárosba, és Balatonfüred életének fő 
színterére a szintén felújított Balaton partra, a szállodasorokra. 
A kör alatt megtekinthetik a város legfontosabb műemlékeit, 
nevezetességeit. Ha több időt el akarnak tölteni egy-egy városrészben, akkor 
nyugodtan leszállhatnak a kör alatt, és egy későbbi körrel visszautazhatnak 
kiinduló helyünkre, vagy az önök által kiválasztott úticélra, ezáltal nem kell a 
vezetéssel, parkolással bajlódniuk. A kör alatt magyar, vagy idegen nyelvű 
tájékoztatót is játszunk, mellyel megismerhetik a Balatonfüredet, és 
környékét. 

EGYEDI MEGRENDELÉSEK 

Magán, és céges rendezvényekre egyaránt tökéletes választás egy 
kisvonatos utazás, mellyel Balatonfüreden, vagy akár a környező 
településeken is bárhova szállíthatjuk a vendégeinket. 
A vonat 3 szerelvénnyel rendelkezik, melyek együtt 54 fő szállítására 
alkalmasak. 
Megrendelésre a megszokott útvonaltól eltérően is közlekedik 
Balatonfüreden, vagy akár a környező településeken is. 

Elérhetőség: +36/20/935-1348  





Terepsegway túrák Balatonfüreden - A mozgás új forrása! 

Mátrafüred, Budapest és Hévíz után immár Balatonfüreden is elérhető a 
High-Tech Sportok Bázisának egyedi szolgáltatása, a segway-túra. Ezzel az 
eszközzel a túrázás felejthetetlen élményt nyújt kicsiknek, nagyoknak, 
fiatalabbaknak, idősebbeknek, pároknak, családoknak, baráti társaságoknak 
egyaránt. A kalandra, élményre, kikapcsolódásra vágyók garantáltan 
megtalálják számításukat, ha velünk túráznak. Az eredeti amerikai segway 
hamisítatlan és hamisíthatatlan élményt nyújt. Kezelése roppant egyszerű, a 
sikerélmény hamar megérkezik, a mosoly végig kísér túráinkon, és még azt 
követően is. A szabadság és a természettel való egyesülés utolérhetetlenül 
felszabadító érzését, a mozgásunk korlátainak átlépését segíti. Egyszerűen 
csodás az élmény, amely visszaköszön álmainkban is. Ezt mindenképp át kell 
élni. 
Túráinkat azoknak is ajánljuk, akik még sohasem próbálták ki a segwayezést, 
hisz az alaptúráinkon mindenkit szakképzett oktatók tanítanak meg a 
futurisztikus jármű használatára. Max. terhelhetõség: 120 kg. 

KIZÁRÓLAG EREDETI AMERIKAI TEREPSEGWAYEKKEL SZERVEZZÜK A 
TÚRÁINKAT! 
Előzetes bejelentkezés, időpont és kapacitás egyeztetés minden esetben 
szükséges. 
Elérhetőség: email: info@hsb.hu   tel: +36 30 626 60 44

High-Tech Sportok Bázisa



Kanálka Krémek

A Kanálka termékek 2013-ban születtek meg, és indult el az üzem egy 
csodálatos kis faluban, Királyhegyesen. A manufaktúra értékes munkát teremt 
az itt-élőknek és a környékbeli zöldségtermesztőknek, beszállítóinknak. 

A márka 2016-ban tulajdonost váltott, így kaptunk egy nagyszerű lehetőséget 
és egy nemes feladatot. Célunk a felelős társadalmi szerepvállalás, abban a 
formában, hogy hosszú távú megélhetést biztosítsunk Királyhegyes lakosainak 
és a kiváló Csongrád megyei termőföld, a különlegesen finom alapanyagok 
hírnevét terjesszük. 

Éljünk a lehetőséggel és használjuk ki, hogy agrár országban élünk! 
Elkötelezettek vagyunk a kézzel készült, adalékmentes, magyar élelmiszerek 
iránt, a KANÁLKA krémeket, chipseket és chutneykat jó szívvel ajánljuk 
minden háztartásba. 

Ha kapcsolatba szeretnél lépni velünk, írj a kanalka@kanalkakremek.hu  



DESSZEReTleK
"Az egyszerűség a kifinomultság legmagasabb foka..." 
Egyedi kézműves torták, sütemények, desszertasztalok minden alkalomra. 
A DESSZEReTlek egy kis desszertműhely, ahol az egyedi édességek 
kizárólag magas minőségű alapanyagokból készülnek. 
Streit Krisztina: +36/30/206-2350 
https://www.facebook.com/desszeretlek/ 





Sakk Matt Company Zenekar

A zenekar profilja: 

Lakodalmak, családi és céges rendezvények, utcabálok zenés szolgáltatása 
interaktív show műsorral. 

Lakodalmakban igény szerint ceremónia-mesterség. 

Magyarországon egyedülálló Louis Armstrong show műsor. 

Elérhetőségek: 
   +36-30-549-1475  
   +36-70-363-6475 
   sakkmatt@sakkmattcompany.hu 
   https://m.facebook.com/sakkmattcompany/?ref=bookmarks 



Búgócsiga Zenekar
RÓLUNK: 
Zenekarunk 2006-ban alakult. Vidám életérzést és kellemes időtöltést 
szeretnénk nyújtani mindazoknak, akik szeretnek táncolni, örömüket lelik a 
zenehallgatásban vagy épp a boldogító IGEN kimondására készülnek. 

VÁLLALJUK: 
Esküvők , bálok, céges rendezvények, házibulik, születésnapi partik, 
osztálytalálkozók és egyéb más családi-baráti rendezvények hangulatos 
élőzenei szolgáltatását, kedvező áron, igényes megszólalással és nagyon 
széles repertoárral. 

MŰSORUNK: 
Több mint 12 óra időtartamú élőzene, amelyet a megrendelőink kérésére a 
vendégek igényei és a rendezvény jellege alapján alakítunk ki. 
Ebbe beletartoznak: az '50-es - '60-as évek zenéi, a Rock&Roll és beat 
korszak, a '70-es - '90-es évekre jellemző hazai s nemzetközi disco 
slágerek, valamint a jókedvhez nélkülözhetetlen naprakész fiatalos, latinos 
slágerek. 
Repertoárunkat úgy válogatjuk, hogy mindenki megtalálja a számára 
legmegfelelőbb zenei stílust és amivel garantáltan emlékezetessé tehetjük 
az együtt eltöltött időt. 

www.bugocsiga.hu    Boros Péter: +36/20/945-9400 



Arácsi Cukrászda

„…Cukrász bácsi, mit sütött ma ? 
Van-e cukros fánkja, friss kalácsa, 
habos kürtje, jó dobos tortája ? 

Van itt kérem, ami csak kell, 
van fánkom, van kalácsom, 
tessék nézni ezt a tortát, 
igazán ajánlom!,,,” 

Cukrászdánk mottóját édesapámtól kölcsönöztük, valamikor az 1900-as évek 
közepén cukrász inasnak öltözve szavalta egy iskolai farsangon. 

Fél évszázaddal később pedig megvalósult az én gyermekkori álmom, 
megnyitottuk családi cukrászdánkat, az Arácsi Cukrászdát ! 

A kis cukrászdát, ahol reményeink szerint kínálatunkban megtalálja majd az 
elképzeléseinek legjobban megfelelő süteményt vagy fagylaltot, s az édes 
pillanatok mellett mindenki baráti szóra talál! 

Elérhetőség: 
info@aracsicukraszda.hu 
+36/20/927-3826 
+36/87/788-361 



Reneszánsz Szépségszalon

Reneszánsz Kozmetika néven nyitottam meg  első üzletemet Balatonfüreden 
1998. márciusában. 4 év után az üzlet  kinőtte önmagát, és 2002. májusában 
 a jelenlegi tágas, napfényes szalonban lelt új otthonra. 
Szolgáltatásaink folyamatosan bővültek, jelenleg kozmetika, fodrászat, 
műköröm, pedikűr, manikűr, aromaterápiás testmasszázs színesíti palettánkat. 
Felkészült  kolléganőimmel gondoskodunk arról, hogy a balatonfüredi 
Reneszánsz Szépségszalonban a vendégeink újjászülessenek kezeink között. 
Felkészült  kolléganőimmel gondoskodunk arról, hogy- nevünkhöz méltóan- a 
vendégeink újjászülessenek kezeink között. 

Elérhetőség: 
+36/30/216-9385 
http://www.reneszansz-szepsegszalon.hu/ 



Csomor Attila - Fotós
 Kedves Érdeklődő! 

Megannyi Csillogással teli Pillanat az Élet. Ezeknek a pillanatoknak a 
megörökítésére vállalkoztam mint fotós. Mivel nem hiszek a véletlenekben, 
így ha már rám találtál, biztosan tudunk egymásnak adni valamit, amivel 
tovább haladhatunk utunkon. Én azt adom, amiben a legjobb vagyok, és 
igyekszem belőled is kihozni a legjobbat, hogy a közös munkából valami új, 
valami szép keletkezzen... 

AZ ÉV ESKÜVŐFOTÓSA 2017 PÁLYÁZAT - DÖNTŐS 

AZ ÉV ESKÜVŐFOTÓSA 2013 PÁLYÁZAT - 2. HELYEZETT 

L'ORÉAL HAJ ÉS FOTÓPÁLYÁZAT 2013 - 2. HELYEZETT 

                                                 Elérhetőség: 

                                                 www.eletedkepe.hu 
                                                 info@eletedkepe.hu 
                                                 Tel: +3630-297-7508 



redphoto - Vörös Ákos
Elérhetőség: 
redman@redphoto.hu 
+36/30/224-8330 
www.redphoto.hu 

Találkozni emberekkel, mosolyt csalni az 
arcukra a saját fényképükkel, nagyon jó érzés, 
ami inspirál és erőt ad. Fényképezni jó, hiszen  
emléket őriz, pillanatokat örökít meg. Ezekért a 
pillanatokért dolgozom. 

Molnár Tomi - Fotós

Elérhetőség: 
https://www.facebook.com/tomi.molnar.56 
+36/30/933-0319 



Vőfély, ceremónia mester
Titz Tibor: 

Titz Tibi "a" Vőfély-ember és Műsorvezető 
"Időben szervezzen ha jó lagzit szeretne, hogy a Nagy Napot 
majdan senki se feledje!" 

Elérhetőség: +36/70/567-2340 

Kötél-Kovács József: 
Elérhetőség: +36/70/371-9737 



Flóra Virágboltja

Elérhetőség: 

+36 20 532 0612 
flora@floraatelier.com 
http://www.floraatelier.com/ 
https://www.facebook.com/floraviragboltja?fref=ts 

Mindig is szenvedélyesen vonzódtam a virágokhoz, egészen kislány korom óta. 
Amennyire vissza tudok emlékezni... első emlékeim egyike, nagyszüleim vidéki 
kertje, ahol a derekamig érnek a tulipánok. Gyűjtötték a különleges fajtákat. 
Kockás vagy épp fekete tulipán... gyöngyvirág, óriás fejű pünkösdi rózsa... 
Ezek az emlékek inspirálnak, vannak a stílusomra talán a legnagyobb hatással. 
Úgy érzem elkerülhetetlen, szinte sorsszerű volt, hogy egy napon a 
szenvedélyem visszavezet a virágokhoz. 

Évek óta napjaim nagy részét virágok között töltöm. Próbálom azt a nemesen 
egyszerű, valódi szépséget megragadni, amit számomra jelentenek. Munkáimra 
jellemző valamiféle vad spontaneitás, kopott elegancia. Friss, kert-természet 
ihlette csokrok, melyek mindig hűen tükrözik az adott szezont. Szeretem a 
bőséges, természetes összeállításokat, finom púderes színárnyalatokat, 
szokatlan összetevőket, gazdag növényi részeket. Vonzódom a régimódi 
hangulatú, klasszikus kerti virágokhoz, szeszélyes, szabálytalan szépségükhöz, 
elfeledett illatukhoz. 





Zene

- Móger Péter tangóharmonikás és tsa 
  Elérhetőség: +36/20/491-6801 
                        www.harmonikamoger.hu 

- Pétfürdői Tánczenekar 
  Elérhetőség: +36/20/3363-853 
  
- Szikora András (Dj) 
  Elérhetőség: +36/30/454-7965 

- Szalay Zsolt tangóharmonikás 
  Elérhetőség: szalayzsolt@hotmail.com 

Szállás

- Holiday Club Füred 
  Elérhetőség: +36/87/581-400 

- Gombás Kúria 
  Elérhetőség: www.gombaskuria.hu 
                       +36/30/931-7522 
- Széchenyi István szakképző Iskola Kollégiuma 
  Elérhetőség: +36/30/647-5745 

- Aqua Ház 
  Elérhetőség: +36/87/432-813 

- Kastély Üdülőház: 
  Elérhetőség: +36/30/394-8868 



Szépleszel Beauty - Borsche Annamária

Borsche Annamária vagyok szépségcoach, kozmetikus mester és a ránctalan bőr 
szakértője. 
Ha már megjelentek a ráncok az arcodon, akkor segítek kordában tartani azokat, 
ha még nem, akkor megmutatom hogyan kezeld a bőröd, hogy minél később 
jelenjenek meg. 

Ha eljössz hozzám különleges élményben lesz részed. 
A Szépleszel Beauty kozmetikában nem csak egy arckezelés vár, hanem egy 
hosszútávú program is, mely biztonságot ad Neked abban, hogy a megfelelő 
módon és a számodra legjobb kozmetikumokkal ápolhasd a bőröd. 

A kozmetikai kezelések mellett nappali, alkalmi és menyasszonyi sminkek 
készítésével is foglalkozom. 

Az esküvői sminkek elkészítését mindig egy próbasmink előzi meg. Ilyenkor 
beszéljük át az elképzelésedet és el is készítem a sminket, hogy lásd milyen is 
leszel az esküvőd napján. Ha szeretnéd a bőrödet is felkészíteni a nagy napra, 
akkor válassz a Menyasszony szépítő csomagok közül! 

Elérhetőségek: 

Borsche Annamária 
kozmetikus mester, sminkes 
Cím: 8230 Balatonfüred Arácsi út 9.. 
Telefon: +36-20/946-33-53 
Email: borsche.annamaria@szepleszel.hu, info@szepleszel.hu 






