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A ház Püspökszentlászló alsó részén, az Életrendezés 
Ház közelében található.  
 
A Vackor Vendég- és Rendezvényház eredeti, XVIII. 
század utolsó évtizedeiben épült lakóépületet, istálló-
pajta épületet és mai hozzáépített épületrészeket 
foglal magában. Az U-alakú, összesen 270 m2-es 
épületben négy, saját fürdőszobával és diszkrét 
bejárással rendelkező hálószoba található. A ház 
alkalmas több családból álló csoport, vagy kisebb 
munkatársi közösségek számára. 

Az eredeti bejárat a kb. 230 éves lakóház közepén a 
konyha-étkező helyiségbe vezet, ahol komplett, 
minden igényt kielégítő konyha és 20 fő ellátására 
alkalmas felszerelés található. Innen balra nyílik a 
Zengőre közvetlen kilátással bíró utcai lakóegység, 
ahol 4 állandó ágy és 1 pótágy mellett asztal székek, 
ruhásszekrény és saját fürdőszoba van. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A konyhából jobbra nyíló cserépkályhás lakóegysében 
két, franciaágyként felállított ágy és egy pótágy 
található a saját fürdőszoba mellett.  
 
A régi lakóházban lévő harmadik lakóegység - családi 
foglalás esetén - innen, vagy a "Zengő-látó" 
nappaliból egyaránt megközelíthető. Ebben a 
lakóegységben szintén két ágy és egy pótágy, 
valamint ruhásszekrény és saját fürdőszoba található. 
 
A negyedik egység az épület jobb oldalán, az új 
építésű rész emeleti szobája, és a hozzá tartozó 
fürdőszoba. Itt négy ágy található, de plusz még egy 
ágy kényelmesen elhelyezhető. 
 

A lakó- és konyha-étkező helyiségeken kívül a 
Vackorházban két nagyméretű nappali szoba (az 
egyikben kiskonyha és cserépkályha), borospince (a 
kazánházból nyílik), pihenő-pajta, istálló-műhely, 
padlás-galéria és egy - akár 50-60 főt is befogadni 
képes - panoráma tetőterasz van. 
 
A ház így, a pihenés mellett, alkalmas kisebb 
rendezvények, tréningek, tanfolyamok megtartására 
is. Igény esetén az istálló-műhelyben aktív 
foglalkozások tarthatók, az elkészült alkotások a 
padlás-galérián kiállíthatók, és a sétáló vendégek 
részére bemutathatók anélkül, hogy a ház többi része 
zavart szenvedne.  
 
 
 



Zantara  

1,5 l/ha 

A Vackor Vendég- és Rendezvényház a Zengőlak 
Vendégházak Csoport harmadik tagjaként nyílt meg 
2012. nyár elején Püspökszentlászlón.  
 
Szeretettel várjuk a nyugalomra és pihenésre vágyó, a 
mecseki erdőket és tájat kedvelő kedves 
vendégeinket. 
 
Jóllehet a Vackor Vendégház – a csoport másik két 
tagjához hasonlóan – egy eredeti XVIII. századi 
parasztház, szolgáltatásai remekül kielégítik a XXI. 
századi látogatók igényeit is. 
 
 

Cím:  7694 Hosszúhetény, Püspökszentlászló 15. 
 
Érdeklődés,  foglalás 
 
Mobil: 
(30) 183 34 72 
(20) 519 27 47 
 
Email: zengolak@zengolak.hu 
 
 
 
 
 
 

A Vackorházban a szállás költsége 12 év feletti 
vendégek részére: 4.250,- Ft/fő/éjszaka, mely az 
idegenforgalmi adót nem tartalmazza. A vendégház 
minimum bérleti díja (azaz az egész ház egy vagy két 
fő részére) egy éjszakára 15.000,- Ft, fűtési 
időszakban 16.000,- Ft. 
 
6-12 év közötti gyermekek részére 25 % kedvez-
ményt, míg 1 - 6 év közötti gyermekek részére 50 % 
kedvezményt adunk. Egy év alatti babák számára a 
szállás természetesen ingyenes. 
 
Kiemelt ünnepnapokon és egyetlen éjszaka esetén 10 
% felárat számítunk fel.  
 
Nagyobb csoport és több napi szállásigény esetén 
kérje egyéni ajánlatunkat a megadott 
telefonszámokon vagy a zengolak@zengolak.hu 
címen!  
 
Fizetési módok: készpénz, OTP, MKB és K&H SZÉP 
kártya, vagy átutalás. 
 

A Vackorház a házhoz tartozó 
hegyoldalban lévő vadkörtefákról kapta 
nevét. Próbálja ki Ön is, hogy mennyire 
pihentető fent ülni, és a szemben lévő 
Zengőt figyelni, és - ha csak rövid ideig is - 
de semmit nem csinálni. Legyen Ön is a 
vendégünk! 
 
Keressen bennünket az alábbi 
elérhetőségeken, várjuk jelentkezését! 
 
További információért javasoljuk, hogy 
keresse fel a Zengőlak Vendégházak 
Csoport honlapját:  
 
www.zengolak.hu 
 
 
 
 
 
 
 


