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KESZTHELY

[A] KDT Vízügyi Igazgatóság
Üzemi kikötő.

[B] Akvárium apartmanházak (a Balatoni Halgazdálkodási Nonpro�t Zrt.) kikötője
Az első Balatoni Sportorgász Centrum itt létesült 2019-ben. Az  egy egyhektáros területen 16 négy fős, teljesen felszerelt 
apartman épült a horgászturisták számára. Az apartmanokhoz villanymotorral felszerelt csónak  tartozik, valamint 
szabadtéri főzési- és sütési lehetőség is rendelkezésre áll a vendégek részére. 
 Az új kikötőben a �x kikötőstégek mellett 23 kikötőhely van, ebből 2–3 vendéghely, víz és villany csatlakozással. A bérlők 
számára 1 parkolóhely biztosított. WC és zuhany a szaniter konténerben található. Téli tárolás nincs (tervbe véve), évente 
kétszer daruzás autódaruval.
A kikötőbejáratban a jobb mólófejen zöld-fehér, a bal mólófejen vörös-fehér vízszintesen csíkozott, tetőjelekkel ellátott 

oszlop áll, zöld, valamint vörös villogó fényjelzéssel.

[C] Keszthelyi Yacht Club és a [D] Keszthelyi Túravitorlás Club kikötője
Klubkikötők, de fogadnak vendég hajókat is. A kikötőben 55 hajóhely van 12 m-nél nem hosszabb hajók számára. A kikötők 
szolgáltatásai: a kikötőhelyeken parti elektromos csatlakozás (földelt konnektor), valamint a bejárat jobb oldalán kialakított 
rakparton ivóvíz-csatlakozások. A KYC kikötőben 3–3 WC és zuhany, valamint büfé található. Éjjeli őrség. Daruzás autódaru-
val lehetséges.
A keleti szél hullámzást okoz a kikötő bejárati részén.
A kikötőbejárat jobb oldalán a parton zöld-fehér, a bal oldalon újonnan épült hullámtörőn vörös-fehér vízszintesen 

csíkozott oszlop tetőjelekkel. Fényjelzés nincs, a tetőjeleket éjjel megvilágítják. Jellegzetes tájékozódási pont nincs a 
közelben.

[C] Keszthelyi YC
8360 Keszthely, Csárda u. 13.
III. 1. – XI. 30. között üzemelő kikötő.
Tel.: (70) 779-7225, (83) 311-674
kyc1879@gmail.com
www.kyc1879.hu

[B] Akvárium Apartmanházak
8360 Keszthely, Csik Ferenc sétány 5.
Tel.: (83) 511-303, (30) 960-1112
akvarium@balatonihal.hu
akvariumapartmanhazak.hu

[D] Keszthelyi TC
8360 Keszthely, Csárda u. 13.
III. 1. – XI. 30. között üzemelő kikötő.
Tel.: (30) 986-2115
dombilaszlo@keszthelynet.hu
www.ktc.tag.hu
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