Megközelítés
Pécs felől Hird település után
kell balra fordulni Hosszúhetény,
Komló felé.
Budapest, Szekszárd felől
érkezve a Pécs közigazgatási
területét jelző tábla után kell jobbra
letérni Hosszúhetény, Komló felé.
Hosszúhetény túlsó felén tábla
jelzi, hogy hol kell jobbra letérni.
Innen kb. 3 km az út (részben murvás, változó minőségű út) a faluig.
Püspökszentlászlón fel kell menni a harangtoronyig.
Komló felől érkezve Hosszúhetényben a Fő utcáról a 3. utcánál (Iskola
utca) kell balra fordulni, majd a Petőfi utcába beérve balra rátérni a
püspökszentlászlói útra.

Kapcsolat | Foglalás
Érdeklődés bérelhető időszakokról és foglalás:
Bagó Sándorné, Annuska
7694 Hosszúhetény, Petőfi Sándor u. 28.
Telefon (esti órákban): (72) 490-018
vagy emailben a foglalas@zengolak.hu címen.
Szeretettel várjuk jelentkezését és reméljük hamarosan Önt is
megelégedett vendégeink között tudhatjuk.
Zengőlak Vendégház
7694 Hosszúhetény, Püspökszentlászló 22.
www.zengolak.hu
zengolak@zengolak.hu
Szálláshely minősítés: 4 napraforgó
Felügyeleti szerv: Polgármesteri Hivatal Hosszúhetény, Fő u. 166.

(+36-72) 490 018

Te l j e s k i k a p c s o l ó d ás ra ,
ny ug a l o m ra v á g y i k s z é p
k ö r nye ze t b e n?
Pihenjen vendégházunkban, a Zengő lábánál, a Keletmecseki Tájvédelmi Körzet területén, festői környezetben, teljes
nyugalomban.
A Zengőlak Püspökszentlászlón, a Hosszúhetényhez
tartozó mecseki üdülőfaluban található. Több mint száz éves,
korhűen felújított házunk 4 napraforgós minősítésű, teljes
komfortfokozatú, teljesen berendezett és felszerelt.
A Zengőlak egész évben kedves vendégeink rendelkezésre áll.

A Zengőlak
A Zengőlak Püspökszentlászló közepén,
a harangtoronynál (az egyetlen épület
az út jobboldalán) található. Utcára nyíló
pincekapujáról
könnyen
felismerhető.
Alapterülete kb. 90 m2.
A ház Püspökszentlászlóra jellemző védett
építészeti kialakítással került felújításra. Az
épületben két lakószoba (utcai és hátsó), egy
légterű étkező - konyha - előtér - közlekedő
és két, WC-vel rendelkező fürdőszoba van.
Tornác, valamint utcáról nyíló pince (belső
része földpince) egészíti ki a házat. A telken egy gazdasági épület is áll,
mely két helyiségből áll: a több száz éves egykori istállóból és a pajtából.
Az istálló fölötti “hegyről” gyönyörű a kilátás minden irányban, a Zengő
is kitűnően látható.

Szolgáltatások | Árak
A Zengőlak Vendégház szállást és az önellátáshoz
szükséges felszerelést nyújtja. A kellemes
időtöltéshez kerti ülőgarnitúra, tűzrakó hely,
kerti asztal, hintaágy és gyermekhinta állvány
áll rendelkezésre.
Általános ár 12 év feletti vendégeink
számára: 3.000,- Ft/fő/éjszaka + IFA.
6-12 éves gyermekek részére 25%, 1-6 éves
gyermekek részére 50% kedvezményt biztosítunk. Egy év alatti babák
számára a Zengőlak természetesen ingyenes!
Kiemelt ünnepnapokon és egy éjszakás tartózkodás esetén 10 % felárat
számítunk fel. (3.300,- Ft / fő / éj + IFA).
Legalább öt fő és több nap esetén kérje egyéni ajánlatunkat!
A ház egyszerre max. 6 főnek nyújt kényelmes
szállást, de mindkét szobában van pótágy (4-4 fő).
Ennél nagyobb igény esetén 2 kempingágy
áll rendelkezésre.
Üdülési csekket elfogadunk!

Püspökszentlászló

középkori magyar falu. A török hódoltság
alatt elnéptelenedett és csak 1750 táján települtek ide német családok. Ma
Hosszúhetényhez tartozik.
A szájhagyomány szerint Szent László királyunk nagyon szeretett a környéken
vadászni. Egyik alkalommal nagy vihar kerekedett, ami elől egy barlangban
keresett menedéket. A barlang helyén később az itt lakó remetéknek egy
templomot építetett. Az 1720-as években egy feljegyzés szerint állt itt egy ősi
templomrom és egy fából épült remetelak. 1725-ben a pécsi minoriták kápolnát
emeltek a romtemplom fölé. A XIX. század közepén a falunak közel 160 lakosa
volt.
Püspökszentlászlónak egyetlen utcája van, házak csak egyik oldalán állnak. A
falu közepén kis harangtorony áll. Itt található a Zengőlak.
A tulajdonosoknak köszönhetően a falu házait felújították és “régi”
szépségükben tündökölnek. Az utca végén, a Zengőlaktól kb. 150 m-re található
a püspökszentlászlói kastély, mely 1997-ig egyházi otthonként működött. A szép
építményt hatalmas ápolt arborétum veszi körül.

