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Egy tökéletes nap
Haverkodás kutyákkal a parkban. Körhintázás 
vattacukorral. Kiskecskék dögönyözése az 
állatsimogatóban. Csónakázás egy romantikus 
várkastély körül. Piknik a tó közepén. Szieszta egy 
szökőkút hűvösében. Egy jó kiállítás, vagy rögtön 
kettő. Végül vacsora egy vízparti teraszon.

Minden, ami egy tökéletes naphoz kell, 
elférhet egy helyen:

a Piknik-Tónál.
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Miért piknik? 
csónakázás + vendéglátás + Budapest = Piknik-Tó

A Városligeti-tó az év 9 hónapjában 
csónakázásra szolgál, és csak a fennmaradó 
3 hónapban, területének egy részén üzemel 
műjégpályaként. Ennek ellenére a nyári funkció 
infrastrukturális háttere messze elmarad a 
téliétől, azaz rengeteg fejlesztésre biztosít még 
lehetőséget. 

A Piknik-Tó koncepciója kibővíti a csónakázás 
élményét, és ötvözi a szabadban étkezés 
örömével. A környékbeli látnivalókra és a 
városligeti vurstli hagyományaira építve 
megteremti a “budapesti piknik” fogalmát.
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Élmény első látásra 
Ha a csónakbérlés központja, a Piknik-Pont a 
Pavilonnal szemközti parton kap helyet, biztosan 
nem kerüli el a hídon a Hősök tere felől közelítők 
figyelmét. A Piknik-Tó épített és mobil elemeinek 
egységes, markáns arculata már messziről is 
szembeötlő. 

Dózsa György út
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Ha a Hősök tere felől közelítjük meg a 
csónakázótavat (mint a potenciális vendégek nagy 
része), a csónakbérlés eredeti helyszínét csak a 
híd közepéről pillantjuk meg, ahonnan vissza kell 
fordulnunk, ha el akarjuk érni. Növelheti a spontán 
látogatások számát, ha a csónakbérlési pont 
láthatóbb helyre kerül.
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Szélesebb horizont 
Önmagában a csónakázás rövid ideig köti le a 
látogatókat, és kevés haszonnal kecsegteti az 
üzemeltetőt. De mind a nagyközönség, mind a 
befektetők számára vonzóbbá tehető azáltal, 
ha egy komplex élménycsomaggá bővül, amely 
magában foglalja a vendéglátást is. 

A csónakbérlés helyszínéül szolgáló Piknik-Ponttal, 
a pavilonnal és a vízfelületen elhelyezett Piknik-
Szigetekkel együtt megtöbbszörözhető az úticélok, 
kikötőhelyek és lehetséges útvonalak száma.
Ugyanakkor a pavilonba tervezett étterem, a piknikkel 
egybekötött csónakbérlés és a relaxálásra alkalmas, 
mesterséges szigetekkel tarkított vízfelület a 
lehetséges programok számát is megnöveli.
Az eredetinél hosszabb nyitva tartás (10-24) az 
éjszakai csónakázással is bővítheti a Piknik-
Tó kínálatát, amely így ráadásul még többféle 
célcsoportot tud kiszolgálni. 

Dózsa György út

Hősök tere

Piknik-
Sziget

Piknik-Pont

Pavilon
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Szélesebb horizont 
A Városliget és intézményeinek együttese a 
kezdetektől fogva egyfajta szabadtéri vigalmi 
negyedként szolgál, ahol a budapestiek 
kikapcsolódhatnak a zöldben, sörrel és pereccel 
a kezükben. Ebbe a közegbe remekül illeszkedik 
a piknik, amely kellően újszerű, ugyanakkor 
egyszerűsége miatt könnyen meghonosítható. 

A csónakbérlés mellett lehetőséget biztosítunk 
előrecsomagolt, hideg elemózsia, a Piknik-Pakk 
elvitelére is, amelyet a látogatók csónakázás közben 
vagy valahol kikötve fogyaszthatnak el, de akár 
csónakázás helyett is választhatják. 

Dózsa György út
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Piknik-Pont / Helyszínrajz M 1:200 

A teraszról látható épületek 
bemutatása a faburkolatra festve

Dózsa György út
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A kikötő 20 csónak számára biztosít férőhelyet

Parti sétány, helyszíni betonburkolat

Telített keményfa deszkázat

Horganyzott acélváz csavarozva
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Piknik-Pont
Ez a Piknik-Tó bejárata és központja, amely 
csónakkölcsönző, piknik-ellátó, információs pult és 
napozóterasz egyben. Új, összetett funkciójának 
megfelelően új helyet is kapott a tóparton, ahonnan 
a Vajdahunyad vára, a Pavilon és a híd egyszerre 
látszik. A Piknik-Pont télen-nyáron fix, nem kell 
elbontani, mivel nincs átfedésben a Műjégpályával. 

A Piknik-Pultba állított árnyékoló készen kapható. 
Átmérője 6 m, összecsukható
Típus: Tulip Umbrella Type E
Gyártó: MDT-Tex

Kölcsönezhető 
piknikkosarak

Krétával írható 
nyitvatartás és menütábla

Dózsa György út

Hősök tere
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A víz fölé benyúló, kör alakú terasz közepét a Piknik-
Pult foglalja el. Itt folyik a csónakkölcsönzés, itt 
találhatók az információs szóróanyagok, illetve itt 
lehet beszerezni a piknik kellékeit is. A kör alakú 
teraszról nyúlik ki a kikötőstég, mely az előbbivel 
teljes formai és műszaki egységet alkot. 

Piknik-Pult 
mozgóbüfé felszereltségű 

berendezéssel



Piknik-Sziget
A Piknik-Sziget egy egyszerű stégelem, 
amely könnyen összerakható és szétszedhető. 
Szétszedett állapotban pedig helytakarékosan, 
lapra szerelve tárolható. A stégelem közepébe 
igény szerint árnyékolót is lehet illeszteni. 
Az elemek összekapcsolásával kialakítható belőlük 
kisebb-nagyobb stég, vízi színpad vagy beálló. 
Ezek a mesterséges szigetek alkotják a Piknik-Tó 
bútorzatát.

Variálható és helytakarékosan 
tárolható modul stégelem

Dózsa György út
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A stégelem anyaga telített, 
keményfa deszkázat;
tüzihorganyzott, csavarozott acélváz
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Szökőkút 

A tóból gyűrű alakban feltörő vízsugarak kettős 
funkciót látnak el. Egyrészt vízpermetükkel 
hűsítik a közelükben vagy közöttük 
csónakázókat, másrészt a vízforgatás révén 
segítenek frissen tartani a tó vizét. 

Dózsa György út
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Járművek 
A járműpark kialakításánál figyelembe vettük 
a szóbajöhető célcsoportok igényeit. Arra 
törekedtünk, hogy a vendéglátással egybekötött 
csónakázást elérhetővé tegyük párok, kisebb-
nagyobb családok, sőt társaságok részére is.

Vízibusz
10-15 fős asztaltársaság számára 
ideális program a vízibuszon 
piknikezni, elfogyasztani az ebéd 
utáni kávét vagy pezsgőzni egy 
meleg nyári estén.

Piknik Csónak
Az egypárevezős kialakítású 
Piknik Csónak, párok vagy 
családok kikapcsolódását 
szolgálhatja, hiszen 
kényelmesen elfér benne két 
felnőtt és két gyerek. 
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Piknik Csónak
Napernyő
Állítható napernyő teszi kellemessé 
a vízen ringatózást. Ha tetszik, meg 
is lehet venni a Piknik-Pultnál.

Fonott háttámla
Kényelmes fotel a csónak hátsó 
része, ahol  akár két gyerek és egy 
felnőtt is elfér.

Farács padló
Gyorsan takarítható a csónak, csak 
a rácsot kell kiemelni.

Műanyag hajótest
A klasszikus lapos fenekű, dorey szkiff 

csónak mintájára tervezett forma. 
Anyaga könnyen karbantartható 

üvegszál erősítésű műanyag. 
A lekerekített élek csökkentik a 

balesetveszélyt és a csónak test 
sérülékenységét.

Szemkontaktus
A csónakban ülők könnyedén 
beszélgethetnek, senki sem ül háttal 
a másiknak.

vízszint
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Mécsestartó
Az esti csónakázás 

elengedhetetlen kelléke 
a mécses.

Ide lehet elhelyezni.

Párnázott ülőke



Vízibusz

Variálható berendezés 
A fotelek és az asztalok kivehetők, 
vagy az utasok igényei szerint 
átrendezhetők.

Halkan siklik
A vízibuszt elektromos motor hajtja, 
ezért csendes és környezetbarát.
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Kihúzható árnyékoló
A vízibuszt fedő árnyékolólap 
négy része egymástól függetlenül 
is állítható, így rugalmasan 
alkalmazkodik az időjárás vagy az 
utasok szeszélyeihez. 

Színes fényfüzér
Az esti hangulat elengedhetetlen kelléke

16 fő részére megterített Vízibusz



Arculat / Alapelemek
A harsány színű rombuszokból összeálló 
harlekinminta a Városligetben őshonos cirkusz 
és vurstli világát idézi. Ugyanezek a színek és 
formák köszönnek vissza a vízi közlekedés vizuális 
jelrendszerében is.

Káró motívmból álló terülő minta

Terülj-terülj! Terülő mintaInverz logó kárómintában

Logóterv Használandó betűtípus

Az arculati elmekhez használt szinek
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Arculat / Alkalmazás
Zászlósor dekorációs elem

A csónakmester hivatalos pólója

A Piknik-pont zászló 
terve a terülőmotívum 
felhasználásával

A logó egyszerűsített 
változata jelenik meg 
a járműveken
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Arculat / Piknik Pakk
A  Piknik-Pultnál bérelhető valódi, fonott 
piknikkosár, amihez ugyanott lehet vásárolni 
előrecsomagolt, hideg élelmet és frissítő vagy 
forró italokat. További kiegészítők is bérelhetők, 
pl. piknik-pléd, napernyő vagy szalmakalap, de ha 
tetszenek, meg is lehet venni ezeket.

A Piknik Ponton kölcsönözhető 
eszközöket meg is lehet vásárolni.

A Piknik Pakk 
enni- és innivalóin 
megjelenik az 
arculat minden 
eleme.

A nyitva tartás és a menü változhat. 
Figyeld a krétával írt tájékoztató táblát!
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Piknik pléd

Szalmakalap (boater hat) Napernyő

Ajándék póló



Összegzés
1. A Piknik-Tó öröm a látogatóknak, mert gazda-
gabbá teszi a csónakázás élményét, és többféle 
program rugalmasan kombinálható választékát 
kínálja a Városligeti-tó körül. 

3. Öröm a városnak is, mert többszörös funkciót ad 
egy nagymúltú, de kevéssé kihasznált területének, 
és még vonzóbbá teszi azt mind a helyiek, mind a 
turisták szemében.
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2. Öröm a jövőbeli üzelemtetőnek is, hiszen az 
önmagában aligha nyereséges csónakázást 
megtérülővé teszi a vendéglátás bekapcsolásával. 




