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A több szintes épületben a Balatont és a balatoni hajózást, vitorlázást bemutató interaktív kiállítás kapott helyet 400 négyzetméteren, ahol 
terepasztalokkal, makettekkel, filmvetítésekkel, szimulátorokkal mutatják be a hajózást a kezdetektől napjainkig. 
Érdekességként Bujtor István legendás hajója a „Skála” is látható, amelyet 1978-ban Josef Steinmayer svájci hajóépítő műhelyében 6311-
es sorszámmal készítettek. Számos filmjében szerepeltek együtt, első filmes sikerét A Pogány Madonna című filmben aratta a hajó, a 
tőkesúlyába rejtett műkincs kapcsán. Bujtor István 1986-ig vitorlázott a hajóval, majd az MKB Bank Vitorlás Klubhasználta, később eladták 
és így került Balatonföldvárra a Vitorlás és Vízisport Egyesülethez.
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NOÉ BÁRKÁJA / NOÉ BÁRKÁJA
Az épület tervezése még 2012-ben kezdődött. 2013 az engedélyezés éve volt, míg 2014 a versenyeztetésé, 2015-2016 pedig a kivitelezésé. Az 
építkezés során a szerkezethez 31 tonna betonvasat és több, mint 1000 m3 betont használtak fel.  A 100%-ban európai uniós finanszírozású 
beruházás keretében megvalósult, egyedi formavilágú épületegyüttes 2016. július 1-jén nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. 
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KILÁTÓ TORONY / KILÁTÓ TORONY 
A létesítmény műszakilag legérdekesebb eleme a 25 méter magas kilátótorony, melybe nemcsak a 166 db lépcső megmászásával juthat-
nak fel a látogatók, hanem – gondolva a kevésbé vállalkozó szelleműekre vagy a nehezebben mozgó vendégekre – a legfelső szintig egy 
lift is vezet. Összességében a balatonföldvári kilátóból közel 70 méteres magasságból lehet szétnézni a Balaton mindkét irányába.
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