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Központi szállodaépület (nyitva: június 15 - augusztus 29.) 

Az üdülőközpont 2012-ben felújított központi épületében több szinten helyezkednek el a szálláshelyek, melyek 1, 2 és 3 ágyasak. Ezek a szobák nem rendelkeznek 

saját fürdőszobával, közös zuhanyzó és WC a folyosón található. A szálló szobái mozgáskönnyítettek. 

 

Elő- és utószezon 
(január 2 - május 31. és szeptember 1 - december 

21.) 
 

3200,- Ft/fő/éj + IFA 

Főszezon 
(június 1 - augusztus 31. és december 22 - január 

1.) 
 

3200,- Ft/fő/éj + IFA 

Hotel Hangulat 

Az egész évben nyitva tartó szállodában kétágyas, pótágyazható szobák és apartmanok állnak a vendégek rendelkezésére. A hotelben mozgáskönnyített szobák is 

találhatók. Minden szoba és apartman fürdőszobás, légkondicionált, televízióval és mini hűtővel felszerelt, internetcsatlakozás is rendelkezésre áll. 

 

Elő- és utószezon 
(január 2 - május 31. és szeptember 1 - december 

21.) 
 

5900,- Ft/fő/éj + IFA 

Főszezon 
(június 1 - augusztus 31. és december 22 - január 

1.) 
 

8000,- Ft/fő/éj + IFA 

Téliesített üdülőházak 

A 2009-ben felújított szálláshelyeken 2, 3, 4, 6 és 8 ágyas, saját fürdőszobás szobák találhatók. A két légterű családi szobák miatt a szálláshelyek nagycsaládos 

vendégek számára ideálisak. Minden közös társalgó televízióval felszerelt. 

A téliesített szálláshelyeken teljes körűen akadálymentesített épület is található mozgáskönnyített szobákkal. 

 

Elő- és utószezon 
(január 2 - május 31. és szeptember 1 - december 

21.) 
 

2 ágyas                  4900,- Ft/fő/éj + IFA 
3 ágyas                  4800,- Ft/fő/éj + IFA 
2+2 ágyas              3800,- Ft/fő/éj + IFA 
6 ágyas                  2800,- Ft/fő/éj + IFA 
8 ágyas                  2700,- Ft/fő/éj + IFA 

Főszezon 
(június 1 - augusztus 31. és december 22 - január 

1.) 
 

5900,- Ft/fő/éj + IFA 
5700,- Ft/fő/éj + IFA 
4900,- Ft/fő/éj + IFA 
3800,- Ft/fő/éj + IFA 
3700,- Ft/fő/éj + IFA 
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Nyári üdülőházak (téliesített) 

A 2013-ban felújított szálláshelyeken 2, 3, 7, 8 és 10 ágyas, saját fürdőszobás, normál és emeletes ágyakkal ellátott szobák találhatók. Minden közös társalgó 

hűtőszekrénnyel felszerelt. Az épületek földszintjén kétágyas, akadálymentesített szobák találhatók. 

 

Elő- és utószezon 
(január 2 - május 31. és szeptember 1 - december 

21.) 
 

4900,- Ft/fő/éj + IFA 

Főszezon 
(június 1 - augusztus 31. és december 22 - január 

1.) 
 

5900,- Ft/fő/éj + IFA 

Nyári üdülőházak (nyitva: május 1 - szeptember 30.) 

Az üdülőházakban 2 és 10 ágyas szobák kerültek kialakításra. A 2 ágyas szobák mindegyike saját fürdőszobával rendelkezik, a 10 ágyas szobákhoz közös zuhanyzó 

és WC tartozik. Az épületekben teakonyha és társalgó szolgálja a vendégek kényelmét. 

 

Elő- és utószezon 
(január 2 - május 31. és szeptember 1 - december 

21.) 
 

2 ágyas                  3200,- Ft/fő/éj + IFA 
10 ágyas                2000,- Ft/fő/éj + IFA 

 

Főszezon 
(június 1 - augusztus 31. és december 22 - január 

1.) 
 

3200,- Ft/fő/éj + IFA 
2000,- Ft/fő/éj + IFA 

Apartmanok 

A 2 ágyas pótágyazható, komfortos, fűthető garzonlakásokban saját fürdőszoba és felszerelt konyha áll a vendégek rendelkezésére, valamint minden szoba 

televízióval felszerelt. 

 Elő- és utószezon 
(január 2 - május 31. és szeptember 1 - december 

21.) 
 

4900,- Ft/fő/éj + IFA 

Főszezon 
(június 1 - augusztus 31. és december 22 - január 

1.) 
 

5900,- Ft/fő/éj + IFA 
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Faházak (nyitva: május 1 - szeptember 30.) 

A 2, 3 szobás komfortos faházak mindegyikében felszerelt konyha és televízió található. 

 Elő- és utószezon 
(január 2 - május 31. és szeptember 1 - december 

21.) 
 

2x2 ágyas              4800,- Ft/fő/éj + IFA 
3x3 ágyas              4800,- Ft/fő/éj + IFA 

 

Főszezon 
(június 1 - augusztus 31. és december 22 - január 

1.) 
 

4800,- Ft/fő/éj + IFA 
4800,- Ft/fő/éj + IFA 

Horgásztanya (nyitva: május 1 - szeptember 30.) 

Közvetlenül a Balaton partján lévő horgásztanya faházai 4, illetve 10 fő befogadására alkalmasak. A 10 fős házakban emeletes ágyak találhatók. A faházakhoz 

tartozó külön épületekben került kialakításra közös zuhanyzó és WC, felszerelt konyha, továbbá szabadtéri sütő- és főzőhely is a vendégek rendelkezésére áll. 

 

Elő- és utószezon 
(január 2 - május 31. és szeptember 1 - december 

21.) 
 

4 ágyas                  3900,- Ft/fő/éj + IFA 
10 ágyas                2000,- Ft/fő/éj + IFA 

 

Főszezon 
(június 1 - augusztus 31. és december 22 - január 

1.) 
 

3900,- Ft/fő/éj + IFA 
2000,- Ft/fő/éj + IFA 

Kemping (nyitva: május 1 - szeptember 30.) 

Az üdülőközpont területén kempingezésre alkalmas terület is kialakításra került. A kemping területén közös zuhanyzó és WC található, valamint a kempingezők 

részére elektromos csatlakozási lehetőség biztosított. 

 

Elő- és utószezon 
(január 2 - május 31. és szeptember 1 - december 

21.) 
 

1600,- Ft/fő/éj + IFA 

Főszezon 
(június 1 - augusztus 31. és december 22 - január 

1.) 
 

1600,- Ft/fő/éj + IFA 

 

*Az árak forintban, személyenként és éjszakánként értendők, valamint az ÁFA-t tartalmazzák. 

**Az idegenforgalmi adó 18 év felett és 70 év alatt fizetendő, melynek mértéke bruttó 400,- Ft/fő/éj. 
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• animációs programok • vízibicikli- és vízieszköz-kölcsönzés 

• strand • kalandpark 

• szabadtéri sportpályák • haditechnikai park 

• etetőszék, gyermekágy • sétahajózás 

• wifi (recepción) • konferenciatermek, rendezvénytechnika 

• játszótér • szervezett programok 

• szabadtéri sütő- és főzőhelyek • sportcsarnok, stadion, konditerem, aerobikterem 

• könyvtár • szauna 

• erdei tornapálya/tanösvény • sportkert, teniszpályák 

  • hajótárolás 

  • vízicsúszda 

*Kérje személyre szabott ajánlatunkat! 

 

• mászófal 

 

Központi étterem: 

reggeli: 900,- Ft/fő 

ebéd: 1500,- Ft/fő 

vacsora: 1500,- Ft/fő
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Cím: 8251 Zánka külterület, Hrsz. 030/13. 

Telefon: +36 87 568 500 

E-mail: zanka@erzsebetszallodak.hu 

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, saját kikötő a területen. 
 

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük, keresse bizalommal kollégáinkat személyesen vagy elérhetőségeinken. 

Üdvözlettel, 

 

Varga Emese 
értékesítési vezető 

 
ERZSÉBET ÜZEMELTETŐ KFT. 
Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka 
Cím: 8251 Zánka, Hrsz: 030/13. 
Telefon: +36 87 568 549 
E-mail: varga.emese@erzsebetszallodak.hu 
Honlap: www.erzsebetszallodak.hu 

 

Hartinger Zoltán 
értékesítési csoportvezető 

 
ERZSÉBET ÜZEMELTETŐ KFT. 
Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka 
Cím: 8251 Zánka, Hrsz: 030/13. 
Telefon: +36 87 568 583 
E-mail: hartinger.zoltan@erzsebetszallodak.hu 
Honlap: www.erzsebetszallodak.hu 

 

Somogyi Adrienn 
értékesítési referens 

 
ERZSÉBET ÜZEMELTETŐ KFT. 
Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka 
Cím: 8251 Zánka, Hrsz: 030/13. 
Telefon: +36 87 568 581 
E-mail: somogyi.adrienn@erzsebetszallodak.hu 
Honlap: www.erzsebetszallodak.hu 
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Megrendelési és lemondási feltételek, opció és egyéb határidők  

 

Az írásban megrendelt szolgáltatások 30 nappal az érkezés előtt kötbérmentesen lemondhatók. 

 

Az írásban megrendelt szolgáltatások az érkezés előtt  

 30-15 nap közötti lemondása esetén a megrendelt szolgáltatások 30%-a; 

 14-8 nap közötti lemondás esetén a megrendelt szolgáltatások 50%- a; 

 7 napon belüli lemondás vagy elmaradás esetén a megrendelt szolgáltatások 100%-a fizetendő. 

 

 

Utazásközvetítői/utazási irodai kedvezmény 

 

A megrendelt szállásszolgáltatások bruttó összértékének 5%-a. (Nagyobb megrendelések esetében egyéni megegyezés szerint.) 

 

 

Fizetési mód 

 

Foglalási előleg 

 

 A megrendelt szolgáltatások bruttó összértékének 30%-a, melyet a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül kérjük 

átutalni a 12001008-01424772-00500006 bankszámlaszámra, a közlemény rovatban a foglalási azonosítószám feltüntetésével. 

 A fennmaradó összeget érkezéskor számla ellenében készpénzben a recepción vagy banki átutalással 8 napon belül kérjük befizetni. 
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