
BODAJKI FALUTÁBOR 
  

Cím: 8053 Bodajk, Gajavölgy, Tábor u. 1. 
Tel.: +36 20/412 3487 +36 20/333 4817 
E-mail: info@bodajkitabor.hu 
Honlap: www.bodajkifalutabor.hu 
Nyitvatartás: májustól októberig 
Szállás típusa: ifjúsági tábor 
Férőhely: 330 fő 

Táborunk a Bakony hegység keleti nyúlványain, Balinka határában a Gaja-szurdok védett 
területén fekszik. Határos a vadasparkkal és az országos Kéktúra útvonal is itt halad át. 
Akik kedvelik a természetet, a szabadban történő táborozást az erdős hegyes vidéken, 
azoknak a tábor ideális helyszín. A tábor 330 férőhelyes és számtalan sátor helyezhető el 
a 6,5 hektáros bekerített füves zöld területen, ami alkalmassá teszi nagy létszámú 
csoportok nyári táborozására. Minden eszközzel és létesítménnyel felszerelt, így 
élményekben dús helyszínt tud biztosítani mindenfajta tábornak, az erdei iskolától kezdve 
a nyári tematikus, kézműves és edzőtáborokon át a gólyatáborokig, illetve családi és 
céges rendezvényeknek. 

Táborozásra, tábor szervezésére válassza táborunkat, mert: 
•  kedvező áron biztosítunk szállást és étkezést, 
•  tágas terem és kövezett szabadtéri terület nyújt lehetőséget különféle tematikus 

rendezvények megtartására, 
•  a tábor mellett található Gaja-völgyben festői szépségű tájjal találkozhat. 

SZOLGÁLTATÁSAINK 
•  tábortűz, bográcsozás, szalonnasütő helyek 
•  sportpályák (foci, kosár, strandröplabda), pingpongasztalok, csocsóasztal 
•  sátorozási lehetőség 
•  különtermek 
• színpad (mobil) 
•  büfé, étkező és melegkonyha 
•  200 személyes előadóterem 
• borkóstoltatás 
•  orvosi ügyelet 
• ingyenes Wi-fi 

mailto:info@bodajkitabor.hu
http://www.bodajkifalutabor.hu


KIRÁNDULÁSI LEHETŐSÉGEK 
•  Bodajk: Kálvária, Szoborpark, Segítő Szűz Mária Kegyhely, Tófürdő 
• Gaja-völgy: Ádám-Éva fa, Alba Regia-forrás, Károlyi-kilátó, Sobri Jóska barlang 
• Mór: Lamberg kastély, borkóstolás a Móri borvidék pincéiben 
•  Csókakő: Vár, Vértes 
•  Fehérvárcsurgó: Károlyi kastély, víztározó, Amerigo Tot Emlékhely 
•  Zirc: Bakony múzeum, Arborétum 
•  Kisgyón: Tűzköves-árok és környéke 
• Székesfehérvár 

ELHELYEZÉS 
Tágas kőépületekben 4, 9, 12, 14 ágyas szobákban és egy 3 szobás (8 ágyas) 
fürdőszobás faházban. Külön épületben elválasztott női és férfi vécék, zuhanyzók és 
mosdók hideg-meleg vízzel. 

MEGKÖZELÍTÉS 
A tábor Budapesttől 85 km-re, Székesfehérvártól 25 km-re van Zirc irányában. Elérhető: 
Közúton: a 81-es számú főút felől, Zirc felé haladva, 
Vasúton: a Székesfehérvár-Komárom vasútvonal csókakői megállójától 3 km-re, 
Volánbusszal: a Budapest-Zirc-Pápa vagy Székesfehérvár-Bakonycsernye-Zirc vonalon. 

Az árak 2019. évre érvényesek.

SZÁLLÁSDÍJAK

Szállás Előszezon 
05.01-31.

Főszezon 
06.01-08.31.

Utószezon 
09.01-09.30.

50 fő alatt 
Ft/fő/éj

2400,- 2500,- 2400,-

50 főtől 
Ft/fő/éj

2000,- 2200,- 2100,-

Sátorhely 
Ft/fő/éj

1200,- 1300,- 1200,-

Napidíj (szállás nélkül) 
Ft/fő

1200,- 1200,- 1200,-

Ágyneműhuzat mosatási költsége: 600,- Ft/fő 
Idegenforgalmi adó: 200,- Ft/fő/éj

ÉTKEZÉSI ÁRAK

Reggeli 580,- Ft

Ebéd 1.190,- Ft

Vacsora 990,- Ft

Teljes panzió (napi 3 étkezés) 2.650,- Ft


