
    

 

Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka 
Cím: 8251 Zánka, Külterület, Hrsz.: 030/13 

 
 

Elérhetőség:  

Aszaló Lívia operatív táborvezető 

Mobil: 06 30 728 6608 

Aszalo.Livia@erzsebetszallodak.hu 

 

Lengyel Balázs tábori referens 

Mobil: 06 30 728 7245 

Lengyel.Balazs@erzsebetszallodak.hu 

 

 
Megközelítés: Az Üdülőközpont autóval és vasúttal is jól megközelíthető helyen fekszik, a 71-
es számú főút mentén Balatonakali és Zánka községek között, a Csorsza patak völgyében. 
Autóbusz megálló az Üdülőközpont bejárata előtt található. Az Üdülőközpont saját 
vasútállomással is rendelkezik, Zánkafürdő néven. Hajóval a nyári időszakban Tihanyból és 
Badacsonyból is megközelíthető Zánka: az üdülőközpont saját kikötővel rendelkezik.  
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Általános információk: 
Az Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka a Balaton-felvidék festői környezetében fekszik. A 
tábor négy felújított, téliesített nyári épületben, a központon belül került kialakításra. 
A táborozók elhelyezésére 2, 3, 8 és 10 ágyas szobák szolgálnak. Minden szoba fürdőszobás. 
Az épület földszintjén a mozgáskorlátozott vendégek is kényelmesen tudnak pihenni, mivel az 
ott kialakított helyiségek minden szempontból kielégítik a kerekesszékkel érkezők igényeit. 
A központ kikötővel és saját stranddal rendelkezik, amelyhez a kisgyermekek számára 
feltöltött strandterület is tartozik. A táborozók számtalan sportlétesítményben tölthetik el 
szabadidejüket. Erdei kalandpark, szabadtéri sportpályák, teniszpályák, strandröplabda- és 
strandfoci-pályák, játszóterek várják a gyerekeket. További szórakozási lehetőséget kínálnak 
a kulturális létesítmények, a színházterem és a szabadtéri színpadok. A kirándulóknak 
érdemes ellátogatni a közeli, Zánkától 3 km-re található Hegyestűre. A geológiai 
bemutatóhelyről a környék hegyeire és a Balatonra nyílik csodálatos kilátás. A centrum egész 
területe akadálymentesített, így fogyatékossággal élők is igénybe tudják venni a tábor 
szolgáltatásait. Az intézmény strandján vízbeemelő szerkezet működik, amelynek 
segítségével a mozgássérült vendégek is tudják élvezni a fürdőzést.  
 
 
Szolgáltatások: 

 éttermek 

 játék- és sportszerkölcsönzés 

 vízieszköz kölcsönzés (csónak, surf, kajak, vízibicikli stb.) 

 játszótér 

 tűzrakóhely 

 túraösvény 

 kalandpark 

 stadion, sportcsarnok 

 sportpályák (foci, kézilabda, röplabda, kosárlabda, tenisz, lábtenisz, tollas) 

 saját kikötő és strand vízicsúszdával 

 televízió a társalgókban 

 színház 

 vízimentő és orvosi ügyelet 

 

Látnivalók a közelben: 

Zánka: Hegyestű, Falumúzeum 

Tihany: Bencés apátság, Barátlakások, Ciprián-forrás, Babamúzeum 

Balatonfüred: Tagore-sétány, Szent Mihály templomrom, Jókai Mór Emlékház 

Veszprém: Szent Mihály Székesegyház, Gizella-kápolna, Püspöki (ma Érseki) palota, 

Állatkert 

Nagyvázsony: Kinizsi-vár 


