
 

 

             MAGYAR   VITORLÁS AKADÉMIA 

 

GINOP 7.1.2.-15-00007  - „Aktív turisztikai hálózatfejlesztés” 

Vitorlázz Itthon – A Felfedezés élménye turisztikai portál  

Bemutatás 

 

1. Túravitorlázás népszerűsítése túraútvonal-ajánlatok bemutatásával.  

A Vitorlázz Itthon turisztikai portál nem egy újabb balatoni hírportál, hanem egy már meglévő, jól 

definiált vendég/ látogatói kört kíván ellátni információkkal. A portál egyik legfőbb célkitűzése az 

aktív kikapcsolódás keretében a vitorlázás sportágának bemutatása, népszerűsítése. Az érdeklődő 

vitorlázó többféle lehetőség közül választhat, így egy, vagy többnapos, két vagy többhelyszínes túrán 

vehet részt, akár saját útvonalat is összeállíthat. A portál által bemutatott túraútvonalak közeli 

látnivalókhoz kapcsolódnak, vagy helyi, kulturális eseményeket kötnek össze, hovatovább tematikus 

programokhoz kötődnek.   

 

 

A portálon egy-egy túrához minden lényeges információ rendelkezésre áll, egyebek mellett egyes 

kikötők nautikai tulajdonságai, vagy az aktuális meteorológiai előrejelzés.   



 

 

Ennek egyik eszköze, hogy a portál interaktív térkép segítségével mutatja meg a Kék Csillag minősítési 

rendszer keretében kategorizált balatoni kikötőket, mint túra indítási / zárási helyszínt, valamint 

köztes megállópontokat. 

2. Helyi turisztikai attrakciók, rendezvények bemutatása    

 

A Vitorlázz Itthon turisztikai portál küldetésének tekinti, hogy a Balaton partján rendezett helyi, 

gasztronómiai, kulturális, hagyományőrző vagy éppen vitorlázáson felüli sportrendezvényeket 

bemutassa, népszerűsítse. Ezáltal elősegítve, hogy a vitorlázó társadalom (akár egy túravitorlázás 



keretében) megismerhesse, látogassa ezeket az eseményeket, helyi turisztikai attrakciókat. Mindezen 

felül lehetőség nyílik arra is, hogy a „balatoni attrakciók” más vitorlás desztinációkban sportolók 

számára is megismerhetővé váljanak. A gasztronómiai, kulturális, vagy sportrendezvények, 

fesztiválok, hagyományőrző napok a programnaptár felületen is megjelenik.  

3. Helyi / turisztikai / kulturális / vitorlázással kapcsolatos hírszolgáltatás    

 

 

A Vitorlázz Itthon turisztikai portálon kiemelt helyet, és szerepet kap az aktuális, közérdekű, a 

sportággal, és / vagy helyi turizmussal foglalkozó hírek, interjúk, riportok, beszámolók megjelenítése. 



 

A turisztikai portálon a legfőbb szerkesztési elv, hogy a célközönséget érintő hírek, információk 

lehetőség szerint első kézből juthassanak el a látogatóhoz. Éppen ezért a portál arra törekszik, hogy 

saját információit, illetve az információkat saját forrásával megerősítve jelenítse meg a látogatók 

előtt. Ezen kategórián (hírek) belül jelennek meg video / audio interjúk, hosszabb beszélgetések, élő 

közvetítések.   

 

 

4. Helyi kis- és közepes vállalkozásokkal való együttműködés 



A Vitorlázz Itthon turisztikai portál biztosít felületet a Vitorlázz Itthon kedvezmény 

kártyarendszernek, melynek keretében több száz kulturális, gasztronómiai, vagy éppen a vitorlázással 

foglalkozó szolgáltató (charter cég, hajóépítő mester, vitorlás iskola), illetve szálláshely jelenik meg, 

mint kártyaelfogadó partner.  

 

Ezek a szolgáltatók mindegyike szakmai szövetségek, és szervezetek, szakmai anyagok ajánlásával 

kerültek be a rendszerbe, amely természetesen folyamatosan nyitott marad új szolgáltatók előtt. A 

szolgáltatók   partnerként lehetőséget kapnak arra, hogy programjaikról, akcióikról a portál hírt 

adjon, valamint megjelenjenek az eddigi legteljesebb balatoni szolgáltatói listában. A portál látogatói 

a Magyar Vitorlás Szövetség pártolói tagjává válhatnak, ezáltal jogosultak a kedvezménykártya 

igénylésére. A szolgáltatói hálózat tagjai ezen kártya birtokosainak nyújtanak különböző mértékű 

kedvezményeket. A rendszer célja segíteni a helyi kis és közepes vállalkozásokat, valamint a 

látogatóknak kedvezményt biztosítani a helyi szolgáltatások igénybevételekor.  

 

 

 

 


