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Zamárdi tábori programlehetőségei:
A tábor területén fedett pingpongozó  mely színpadként is funkcionál,  80 f
ő
részére berendezett
ebédl
ő
, kerti padok, fedett foglalkoztatók, kézm
ű
ves foglalkoztató helyiség, aszfaltozott focipálya és
soksok zöld terület áll a táborozók rendelkezésére. 170 f
ő
befogadására alkalmas;
A gyerekeket 613 fős faházakban, a felnőtteket 12 ágyas szobában szállásoljuk el.
A Balaton szabad strandja 200 méterre a tábortól :)

Fekvése:
Megközelíthető a 7es főúton, az M7es
autópályán,
Budapest–Székesfehérvár–Nagykanizsavasútvonalon.

illetve a

Története:
A falu területén már a vaskorban megtelepedett az ember, de a
legkiemelkedőbb régészeti kultúra a
részben már feltárt, egyedülállóan gazdag avar temető. A település első okleveles említését 1082ből
ismerjük.
1997ig Zamárdi része volt Szántód is  1996ban népszavazáson az önállóság mellett döntött.
2008. július 1jén városi rangra emelkedett.
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Római katolikus templom (Fő utca)
Tájház (Fő utca 83.)

Z
amárdi Néprajzi Gyűjtemény (Fő u. 115.)
Nepomuki Szent János szobor (Fő utcán, a templom mögött)
Hősök Kápolnája (Temető köz, Kálváriadomb)
Üdülőhelyi kápolna (Petőfi utca)
Szamárkő (A város nyugati végén, a Kiserdő szélén)
"A Magyar fájdalom" szobor (Szabadság tér)
Emlékkereszt (Pusztai dűlő)
Vaskereszt (Tatárcsapás végén az erdőben)
Kőhegyi kilátó
Rákócziemlékkő (a Kőhegy tetején, a Kilátó lábánál)
Honfoglalási emlékmű (Fő utca – Széles csapás találkozásánál)
18481956os emléktábla (a Templom téren, Fő utca)
Kopjafa az 1848as hősök tiszteletére (Szabadság téren)
Mini Hadtörténeti Múzeum (magángyűjtemény: 8621 Zamárdifelső, Siófoki u.30/a)
Tengeri Akvárium (magángy

Zamárdi környékbeli programlehetőségei:
A zamárdi táborból induló túratervek
(További b
ő
séges

információ: www.zamardi.hu, www.siofok.hu,www.bfnpi.hu,)

Zamárdiban és közvetlen környékén:
1, Akvárium, Szamárkő, Kőhegyi Kilátó, Szántódpuszta:84/348947
2, Akvárium, Tájház, Római katolikus templom,
3, Kertmozi, Balatonendréd Csipkeház; Tel: 20/3548032
Zamárdi távolabbi környezetében (egész napos programok):
Keszthelyi kirándulás (Vonattal, vagy különjárati busszal)
● Festetics Kastély, Balaton Múzeum, Csigaparlament,Panoptikum, Római
Katolikus Plébánia, Georgikon major
● A KisBalaton látnivalói: Kányavári sziget, Bivalyrezervátum,
● Afrika múzeum (Balatonederics)
● Balatonfelvidéken (külön busszal a tábortól, vagy Tihanyból)
● Hegyestű: a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Goelógiai bemutató helye, Szigligeti vár
● Tapolcán a Tavasbarlang (csónakázással), Tópart, Iskola Múzeum,Batsányi
emlékszoba, városnézés
Tihany  Nagyvázsony  Veszprém  Herend útvonal látnivalói közül bőséggel lehet válogatni
Siófokig vonattal, majd Balatonfüredre hajóval (onnan vissza, vagy Tihanyig tovább hajóval,
...)
● Tihany: Szántódig gyalog (1,5 km), majd komppal Tihanyba, onnan kisvasúttal" a
Hajóállomásig, majd gyalogtúra ... a
"Zöld" jelzésen: Ciprián forrás,
Barlanglakások,
● Óvár, "Látó hegy" (kilátás a Füredi öbölre, a
félsziget belsejére, a
Balatonfelvidékre), Babamúzeum,
● Visszhang domb, Apátság. (Visszafele időt takaríthatunk meg a kisvasúttal, de lefele
már könnyebb a gyaloglás is) ... vagy Komp, Belső
tó, Aranykúp, Apátság ...

Idénytől függő egyéb lehetőségek:

Zamárdi napok programjai a parton, templomban (www.zamardi.hu);
Szántódpusztán lovasbemutató (T:84/3448947);
Siófokról: Discohajó, Sétahajó, Menetrend szerinti hajóutak (menetrend, árak, egyéb
információk:www.balatonihajozas.hu);
A zamárdi táborban tágas füves terület, aszfaltos kézilabda pálya, hozzá tartozó (nem
szabvány méretű)
kosárlabda pálya; füves részen röplabda, tollaslabda
pályák;
tűzrakóhely; több fedett foglalkoztató, pingpong asztalok állnak rendelkezésre.
A Balaton szabad strandja a tábortól 200mre, széles füves területen fekszik.

