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A megújult balatonboglári kiköt ı várja szombaton a III. UNIQA Balaton Regatta 
mezınyét! 

Június 27-én, szombaton a megújult balatonboglári kikötı ad otthont az III. UNIQA Balaton 
Regatta sorozat harmadik állomásának, a III. Pilsner Urquell HoReCa Grand Prix-nek. 

A felújított és 44 férıhellyel bıvített kikötı csodálatos környezetben, összesen 252 
férıhellyel, modern, jól felszerelt öltözıkkel és higiéniás helyiségekkel várja a vitorlázni 
vágyókat. A most megvalósult fejlesztések eredményeként olyan eddig is igényelt 
szolgáltatások vehetık igénybe, mint a vitorlásoktatás, közösségi rendezvények megtartása, 
és részleges wellness szolgáltatás. 
 
Az idıjárás elırejelzés még nem végleges, annyit azonban már lehet tudni, hogy a mostani 
hidegfront addigra elvonul és így valószínőleg tiszta, napsütéses idıben kerülhet sor a 
futamra. 

A verseny vendége lesz Steinmetz Barnabás kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó – aki a 
Dolce Vita fedélzetén részt is vesz a Grand Prix-n - és Kasza Róbert Világkupa-gyıztes 
öttusázó is. 
 
A balatonföldvári futam fıvédnöke Glaser Gyula, a Magyar Kastélyszállodák Egyesületének 
Elnöke, aki nagy örömmel mondott igent a felkérésre. 
 
A versenyszervezık jelentıs újítása a hazai vitorlás versenyszervezés területén, hogy a 
Balaton Regattával a tó nyugati részén honos vitorlázóinak is versenylehetıséget kívánnak 
nyújtani, hiszen itt is számos kikötı és hajó található, mivel a hazai vitorlásélet jelentıs 
versenyei eddig szinte kivétel nélkül a Balaton keleti medencéjében zajlottak. 
 
A III. UNIQA Balaton Regattán indulók hét fordulóban mérhetik össze tudásukat, amelyek a 
hagyományokhoz híven szakmai futamokkal is kiegészülnek. 
 
A sajtó számára komplett médiahajót és ellátást biztosítunk. 
 
Találkozzunk június 27-én, Balatonbogláron! 



 

 

 
 
 
További információ: 
 
Voith Hunor | Public Relations 
The Explorer Group International Kft. 
Balaton Regatta Team 
Telefon: (+36-1) 319-15-39, 279-03-28 
Fax.: (+36-1) 279-02-53 
Mobil: (+36-20) 570-53-20 
E-mail: hunor.voith@balatonregatta.hu 
Web: www.balatonregatta.hu 
 
Céginformációk: 
 
A The Explorer Group International 2004 óta adja ki Magyarországon a kalandkedvelı prémium célcsoportnak 
szóló lapját, a The Explorer magazint, ami a tavalyi évtıl már Bulgáriában is megjelenik. Három éve fejlesztették 
ki Magyarország legnagyobb létszámmal futó hajós eseményét, a Balaton Regatta amatır vitorlás 
versenysorozatot, amely kifejezetten a kedvtelési célú vitorlázókat célozza meg és vonja be a versenyvitorlázás 
vérkeringésébe. Innovatív kezdeményezéssel alapították meg a versenysorozat keretein belül futó Zöld, Média, 
Autós, Gépész, HoReCa, Ingatlan és IT-Telecom regattákat. 
 
Az UNIQA Biztosító Zrt. az alapítása óta eltelt közel két évtized alatt a magyar piac hatodik legnagyobb 
biztosítótársaságává vált. Az egész országra kiterjedı értékesítési hálózattal rendelkezik, 2008 végén közel 680 
ezer szerzıdést kezelt. 2008. évi bruttó díjbevétele meghaladta a 64,667 milliárd forintot. A Biztosító 1990 óta 
van jelen Magyarországon, 2003 novemberétıl UNIQA Biztosító Zrt. néven. A vállalatot 2009-ben immár 
harmadik alkalommal választották a legjobb magyarországi márkák közé, és másodszorra is elnyerte a Business 
Superbrands elismerést. 
 
Az UNIQA Biztosító Zrt. az egyik vezetı közép-európai biztosítócsoport, az UNIQA Group Austria tagja. Az 
UNIQA csoport közel 17.500 munkatárssal és üzletkötıvel rendelkezik, díjbevétele 2008-ban meghaladta az 5,8 
milliárd eurót. Fı tevékenységi területe Közép- és Kelet-Európa, ahol az évek során sok tapasztalatra tett szert, 
amely kiváló alapul szolgál a további dinamikus növekedéshez. 


