
Zsuzsanna Vendégház 

Bakonyjákó Úttörő u.6. 

 

 

A Vendégház a Bakony szívében helyezkedik el. Gondozott környezetben, kényelmes, tágas 

ízlésesen berendezett családi házba várj ák  a pihenni vágyó Vendégeket. A ház lakó része 140 m2 + 

80 m2 a garázsszint, kétszintes egy főbejárattal. Felszerelt konyha, 8-10 személyes étkezővel, 

nappalival szolgálja az itt tartózkodók kényelmét. A hálóban 

bordó francia ágy található, mely akár nászutasoknak is 

megfelelő 

választás.  

 

 

 

 

 

A fürdőszoba zuhanyzóval, és fürdőkáddal, 2 mosdóval, 

törölközőszárítóval van felszerelve. Mellette egy különálló 

wc található. 

 

 

 

 

 



 

 

A tetőtérben 3 modern berendezésű, hangulatos szoba van. A három szobából kettőben franciaágy 

és 1-1 db 2 személyes kinyitható kanapé található, a harmadik szobában 2 db külön ágy van és egy 

babaágy helyezhető el benne.  A fürdőszoba felszereltsége: zuhanyzó, mosdó és wc egy légtérben. 
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A ház bababarát, az emeleti lépcső babaelzáróval használható. A villanykonnektorok biztosítva 

vannak, hogy gyermekek ne tudjanak belenyúlni. A játékok balesetveszély mentesek. Játszósarok 

került kialakításra a tetőtérben. 

 

A vendégház alsó szintjén helyezkedik el a masszázs szoba és az infraszauna, ping-pong asztal és 

egy különálló wc. 

 

A házban 4 szoba van, 8 felnőtt + 5 gyermek elhelyezésére alkalmas. 

 

  



Felszereltség:  

 televízió /M1,RTL,Tv2 működik/ 

 DVD lejátszó, HI-FI 

 hűtő fagyasztóval 

 villanytűzhely sütővel 

 mosogatógép 

 mosógép / egy hetes itt tartózkodásnál 

használható/ 

 mikró, vízforraló, kávéfőző, 

kenyérpirító 

 edények, evőeszközök 

 hajszárító 

 

Kinti felszereltség: 

 bográcsozó,grillező, sasliknyárs 

 fűthető fedett medence 7x3 m és 1,5 m 

mély/ májustól-szeptemberig 

működik/ 

 ping-pong asztal 

 

További felszereltség: 

 2 db babaágy,gyermek ágynemű 

huzattal, 2 db etetőszék, gyermek 

tányérok, evőeszköz, műanyag 

poharak, előke 

 gyermekjátékok, társasjátékok 

 hinta, fedeles homokozó, homokozó 

játékok 

 kerékpárok /6 db/ és 2 db gyermek 

ülés 

 szánkó, bob 1-1 db 

 

A vendégházat teljesen zárt parkosított udvar veszi 

körül. A sziklakert teraszán egy 8-10 személy részére 

alkalmas pihenő-étkező, napernyővel várja 

vendégeket.  

 

A hátsó udvarrészen helyezkedik el a 7 x 3m 150 cm 

mélységű fedett medence, amit akár 30 - 34 C fokra fel 

lehet fűteni. A medence körül napozó ágyak várják a 

napimádókat.. 

 

 

 

 

 

  



Azoknak a Kedves Vendégeinknek, akik teljes pihenésre vágynak kívánságukra reggelit és vacsorát 

készítünk. Házias, finom ételeinket sok, friss zöldség, gyümölcs felhasználásával az egészséges 

életmód jegyében készítjük. 

 

OTP, MKB, K&H banknál SZÉPKÁRTYA elfogadóhely.  

 

Árak + Ifa, 
 
Kiemelt időszakban a vendégház bérleti díja: 1-2 éjszaka foglalása esetén  50.000.- Ft/éj 

Kiemelt időszakban a vendégház bérleti díja: 3 éjszaka foglalása esetén     40.000.- Ft/éj 

Nem kiemelt időszakban  5.000.- Ft/éj/fő 

Kiemelt időszakok:  

húsvét, május 01.,  

pünkösd, október 23.,   

szilveszter,   

július 01-től augusztus 24-ig. 

 

Áraink tartalmazzák  

 szállást,  

 fűtést,  

 melegvizet,  

 medence, 

 konyha,  

 ping-pong asztal,   

 kerékpárok,  

 grillező és bográcsozó,  

 tv, dvd, filmek használatát.   

 

A medence fűtése igény szerint, a gázóra fogyasztása alapján fizetendő. 5-6 fokos hőmérséklet 

emelkedés kb.  7 -8 óra fűtéssel és 4000.- Ft gázköltséggel érhető el. 

Grillezés esetén a grillszén fizetendő vagy beszerzendő. Tűzifa rendelkezésre áll a bográcsozáshoz 

térítésmentesen. 

 

Szakszervezetünk megállapodást kötött a Zsuzsanna Vendégház üzemeltetőjével, hogy a 

mindenkori árakból 5% kedvezményt biztosítanak a szakszervezeti tagok és azok családtagjai 

részére. Ez a kedvezmény a szállásra, félpanzióra, szaunára és a masszázsra érvényes.  

Foglaláskor kérjük jelezzétek, hogy szakszervezeti tagok vagytok, és a szállás elfoglalásakor 

kérjük mutassátok be a szakszervezeti igazolványt, vagy a kiállított igazolást. 

 



A ház főszezonban, /július, augusztus/ heti turnusváltásban bérelhető, ami szombattól, 

szombatig tart. Érkezés 15 órától, távozás 10 óráig lehetséges.  Mindig csak egy baráti, vagy családi 

társaság bérelheti a házat. Mi nem itt lakunk. 

A foglalás főszezonban min. 6 fő, vagy 24.000.- Ft/nap. Maximális férőhely esetén egyedi ajánlat 

szerint.  

Ha csak egy éjszakát kívánnak nálunk eltölteni akkor 1000 Ft/fő felárat számítunk. 

Egész évben nyitva tartunk. A hosszú hétvégéken és ünnepeken min. 2 éjszaka foglalása szükséges. 

Húsvét, május 01., pünkösd, október 23. karácsonytól újévig 5.000.- Ft/éj/fő a szállás költsége.  

 

A foglalás 20.000.- Ft előleg átutalásával, vagy postai úton való elküldésével érvényes. 

Gyermekeknek a szállás  0-2 éves korig ingyenes 

2 db babaággyal és 2 db etetőszékkel rendelkezünk. 

Gyermekeknek 12 éves korig 50% kedvezményt tudunk biztosítani a szállás költségeiből, ha a 

szülőkkel egy szobában helyezzük el őket. 

Gyermekek részére kisadag étel kérhető féláron. 

  

Infraszauna:  500 Ft/fő/30 perc 

Masszázs:  30 perces frissítő hátmasszázs  2.000 Ft 

 45 perces talp és hátmasszázs 3.000 Ft 

Gyógynövényes kádfürdő:  20 perc 500 Ft 

 

Reggeli:. 600 Ft/fő 

 

A. menü:  levesek, tészta ételekkel 1.000 Ft/fő 

B. menü:  levesek, húsos ételekkel 1.500 Ft/fő   

 

 

 

Elérhetőségek 

Zsuzsanna Vendégház 

8581 Bakonyjákó Úttörő u.6. 

Tel.: 06-30/256-9488, 89/350-058 

Web: http://www.zsuzsanna-vendeghaz.try.hu 

            zsuzsanna-vendeghaz.hu 

http://www.zsuzsanna-vendeghaz.try.hu/
http://zsuzsanna-vendeghaz.hu/


e-mail cím: kaposizsuzsa0727@gmail.com  
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