
eBike 
KÖLCSÖNZÉS & TÚRÁK
RENTAL & TOURS



Tarts velünk vezetett túráinkon vagy kölcsö-
nözz prémium eBike-ot és fedezd fel a leg-
szebb balatoni kilátókat, kóstold meg a helyi 
ízeket és ismerd meg a környék kulturális és 
természeti látnivalóit. Festői tájak, kalandos 
útvonalak, határtalan kikapcsolódás és ren-
geteg élmény vár rád. Ismerd meg velünk a 
Balaton rejtett kincseit!

Fedezd fel két keréken!

Join us on our guided e-bike tours or rent a 
high quality e-bike to explore the greatest 
sightseeing towers around Lake Balaton, 
taste local food, dive into Hungarian culinary 
and visit the cultural spots. Breathtaking 
places, exciting routes, endless experiences 
await you! Let us guide you through the 
hidden treasures of Balaton.

Explore it on 2 wheels!



Két keréken végtelen élmény

Elektromos kerékpártúrák a Balaton kevésbé 
ismert, néhol rejtett útvonalain. Tarts velünk, 
fedezd fel a legszebb balatoni panoráma 
pontokat és ismerd meg a környék kulturá-
lis értékeit. A BBT kerékpártúrák során eddig 
ismeretlen festői tájak, profi túravezetők és 
rengeteg élmény várnak...

Vezetett eBike túrák

Endless experiences on two wheels

E-bike tours on less known and hidden paths 
at Lake Balaton. Come and explore the most 
beautiful panoramas and visit our cultural 
spots with local guides. Breathtaking views, 
active recreation and many experiences 
await you.

Guided eBike tours



Our unique online rental system helps you 
to book the best e-bikes from your home. 
You can have the booked bike delivered 
to your home address or you can pick it 
up at one of our rental locations. In case 
you need assistance, feel free to call us!

Egyedülálló online kölcsönző rend-
szerünk segít abban, hogy otthonról 
kényelmesen lefoglalhasd a számodra 
legideálisabb kerékpárt, amit valame-
lyik BBT kölcsönző pontunkon átve-
hetsz, vagy kiszállítjuk Neked.

Bike rentalKerékpár kölcsönzés

eMTB fully

 : 13 300 Ft *                 : 19 000 Ft *

 : 13 300 Ft *                 : 19 000 Ft *

 : 1 000 Ft *  : 1 000 Ft *

 : 10 500 Ft *                 : 15 000 Ft *

 : 5 000 Ft * : 9 500 Ft *  : 4 000 Ft *

 : 10 500 Ft *                 : 15 000 Ft *  : 8 400 Ft *                 : 12 000 Ft *

eMTB eTrekkingPlus eTrekking

eCargo

 : 5 000 Ft *

Gyerek (Kid) / kutya (Dog) trailer

Túra/ Trekking (Tour)Gravel / Országúti (Road) Junior

 : 6 650 Ft *                 : 9 500 Ft *

eJunior Bukósisak (Helmet) Táskák / telefontartó 
(Backpack / Bike bag / Mobile holder)

 : Fél nap: max. 4 óra I Half day: up to 4 hours    : 1 nap: nyitástól zárásig I 1 day: from opening to closing

Foglald le előre online! Book in advance!



Mutasd meg cégednek, barátaidnak a Balaton 
csodálatos, de sokak által ismeretlen arcát. 
Hozd lendületbe a csapatod és ismerd meg 
kollégáid egy eddig nem tapasztalt oldalról. 

Közös élmény, együtt leküzdhető kihívások 
várnak rátok...

A Balaton legkiválóbb szállásadói, borászatai, 
éttermei a partnereink, akikkel közösen, olyan 
élmény csomagokat dolgoztunk ki, ami felejt-
hetetlen élményeket és akár extra kedvezmé-
nyeket kínál az utalvány felhasználójának..

Csapatépítés Élmény utalvány

Growing through experiences

Show the wonders of Balaton to your staff, 
friends. Get out of the office to explore nature 
and lovely spots. Build connections between 
team members, create lasting bonds. 

Shared experience and fun challenges await 
you!

Team building
Experiences in the most stunning places

Balaton’s top wineries, best selected acco-
modations and restaurants are our partners.  
Together we created packages that offer un-
forgettable experiences, and even extra dis-
counts for you.

Gift card

Élményeken át vezetünk a fejlődéshez Élmények csoda helyeken!
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1  Veszprém

2  Balatonfüred

3  Tihany

4  Keszthely

5  Balatonföldvár 

 BBT partner / BBT partners

Weboldal és applikáció 7 nyelven
✓  1.000 km-nyi út, pihenőhelyekkel

✓  4.000 db kerékpáros útjelző tábla

✓  60 db tematikus túraútvonal

✓  1.000 természeti látnivaló

✓  3.500 turisztikai szolgáltató

Website and App in 7 languages
✓  1 000 km of road with rest areas
✓  4 000 bicycle road signs
✓  60 thematic cycling trails
✓  1 000 natural attractions
✓  3 500 touristic service providers

Kerékpáros központok 
Bike centers



Kölcsönzés, eBike túrák, csomagajánlatok
Bike rental, eBike Tours, Package Offers

Túraútvonalak, útvonaltervezés 
Bike routes, Route planning

 info@balatonbiketour.com

 +36 30 737 2201     +36 70 339 5018

 /balatonbiketour

 /balatonbiketour

  balatonbike365.hu  balatonbiketour.com 


