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Szaniszló Sándor hajóskapitány vagyok.
Szeretnénk, ha Magyarországon is dolgozna egy a múlt emlékeit felidéző gőzhajó budapesti sétajáratban,
mint a környező országokban (Ausztria, Németország, Svájc). Ezek az utasokat szállító gőzhajók nagyon
népszerűek az emberek körében, akik szívesen töltenek kellemes órákat ilyen típusú hajókon.
Szeretnénk egy gőzhajót üzembe helyezni Budapesti sétajáratban, a hajó pontos mása lenne a volt
Kossuth vagy a Petőfi gőzösnek.
A hajó működőképes gőzhajó lenne, amely múzeum hajóként is funkcionálna, a gőzgép működését
üvegfalú gépháztermen keresztül tekinthetnék meg az utasok.
Egy kellemes ebéd vagy vacsora, esetleg egy hideg sör elfogyasztása mellett gyönyörködhetnek
utasaink a budapesti panorámában (Halászbástya, Parlament, Királyi vár).
Szeretnénk azt elérni, hogy legalább egyszer minden magyar ember utazzon a hajón.
A hajón egy 100 - 120 fő befogadására alkalmas zárt és légkondicionált étterem, 2 x 60 fős kávézó,
söröző üzemelne.
A hajót a régi kornak megfelelően fogjuk kialakítani belülről. Ólomkristály poharak, metszett üvegű
csillárok, exclusív belső burkolat és ahhoz illeszkedő berendezések, herendi porcelán étkészlet.
A gőzhajó esténként különleges és lélegzetelállítóan szép díszkivilágítást fog kapni, a hajón lesz
korlátlan ingyenes internet elérhetési lehetőség is.
A budapesti panoráma ismertetését több nyelven mobil adóvevőkön keresztül (nem székhez
kötötten) hallgathatják utasaink.
A magyar konyha remekműveiből válogathatnak vendégeink, cigányzene, ill. magyar népzene és
néptánc mellett ebédelhetnek, vacsorázhatnak majd.
A gőzhajó projekt elindításához természetesen az emberek, vállalkozások széleskörű összefogására
van szükség itthon és külföldön egyaránt.
Azoknak, akik adományaikkal hozzájárulnak a gőzhajó megépítéséhez és üzemeltetéséhez, igen
kedvező: magyaroknak 50 % -os, külföldieknek 30 % -os sétahajózási jegyár kedvezményt fogunk
biztosítani minden egyes alkalomra, korlátlan számú sétahajókázásra velünk. Az adományozó
magánszemélyek vendégeinek is 30 % -os kedvezményt adunk.
A gőzhajó elindításához szükséges összeg 1 milliárd forint. Minden adományozónak az interneten
emléklapot küldünk, amely a kedvezményes sétahajózásra jogosítja fel őt és vendégeit.
Utazási irodákat, társaságokat pedig
kedvezményeket biztosítani tudjuk.
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Magyar magánszemélyektől 1.000 Ft -os adományt, társaságoktól pedig minimum 250.000 forintos
adományt várunk.
Külföldi magánszemélyektől 10 EUR, vállalkozásoktól 1.000 EUR adományokat várunk a projekt
megvalósításához.
Az adományokat egy külön bankszámlán gyűjtjük és minden hónapban tájékoztatást adunk a számla
összegéről, a munkálatok állásáról, a várható üzembe helyezés napjáról a honlapunkon. Remélem sok
hajózást szerető embereket megnyerünk ennek a projektnek a megvalósításához.
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