
Cím Telefonszám E-mail cím Weboldal Kapcsolattartó

Edit Vendégház 7754 Bóly, Alsótukár u. 3.
 69/368-618,

30/235-6071
juhaszedit@boly.hu www.editvendeghaz.hu Juhász Edit

Vendégfogadás egész évben. Férőhelyek száma:  8, szobák száma:  4. Beszélt 

nyelvek:  német, angol, francia. Szolgáltatások:  borkóstolás, tv, grillező, 

nyársalóhely, kerti tó, kisállat vihető, házi készítésű termékek, vadászat, 

horgászat, disznótoros program, pinceparti, gyümölcsszedés, szüret, tájjellegű 

ételek, antiallergén ágynemű, parkoló, programszervezés

Kőkapu Vendégház 7673 Cserkút, József A. u. 12.
72/564-150, 

70/528-2342
kokapu.vendeghaz@freemail.hu www.kokapuvendeghaz.hu Mérész Miklós

Vendégfogadás egész évben. Férőhelyek száma:  8, szobák száma:  3.

Beszélt nyelvek:  angol. Szolgáltatások:  kenyérsütés, fűszerkert, grillező, 

bababarát szolgáltatások, felszerelt pihenőkert és játszóudvar, felszerelt saját 

konyha, főzési lehetőség, kisállat vihető, sátorhely, személyszállítás, 

turistainformációk, antiallergén ágynemű, autó parkoló, zárt parkoló. Ellátás:  

önellátás, reggeli, félpanzió

Vackor Vendégház 7673 Cserkút, Petőfi S. u. 18.
72/564-138, 

30/986-1078
somogyvarivackor@t-online.hu www.vackorhazak.hu Somogyváriné Koncz Margit

Pécs közelében (4 km), a Mecsek déli lábánál, Cserkúton szép, csendes 

környezetben várja egész évben vendégeit a Vackor Vendégház. A négy 

különálló, összkomfortos vendéglakás összesen 20 alapággyal és 5 pótággyal 

működik. Lakásonként különálló terasz, hálószobák, fürdő, WC, nappali-

konyha (jól felszerelt), tv-műhold, mikró, kávéfőző, kenyérpirító, 

hűtőszekrény, hajszárító van. Egyedi kínálat: mezítlábas ösvény és település 

felfedező túra. Szolgáltatások:  játszótér/játékszerek/sporteszközök, 

gyerekkedvezmény, parkoló, házi készítésű termékek, fűszerkert, bababarát 

szolgáltatások, grillező/nyársalóhely, saját kert, felszerelt saját konyha, főzési 

lehetőség, antiallergén ágynemű, kisállat vihető, személyszállítás, internet 

hozzáférés, SZÉP kártya elfogadóhely. Ellátás:  Önellátás, reggeli és félpanzió 

megbeszélés alapján.

Vörösdombi Vendégház 7673 Cserkút, József A. u. 5. 20/989-0398 tiszold@t-online.hu www.vorosdombi.hu Szakács Gyuláné

Kemencés vacsora, előzetes egyeztetéssel borkóstoló, félpanzió házias 

ízekkel, saját készítésű naturális jellegű textil termékek, széleskörű információ 

a helyi és a környék turisztikai kínálatáról, idegenvezetés Pécsen. 

Szolgáltatások: Házi készítésű helyi termékek, kenyérsütés, borkóstoló, 

grillező/nyársalóhely, bababarát szolgáltatások, felszerelt pihenőkert és 

játszóudvar, túravezetés, felszerelt saját konyha, főzési lehetőség, Internet 

hozzáférés, kisállat vihető, sátorhely, kisállat vihető, személyszállítás, 

turistainformációk, zárt parkoló, helyben ajándéktárgyak vásárolhatók. 

Vendégfogadás egész évben. Férőhelyek száma:  10, szobák száma:  5. Beszélt 

nyelvek:  angol. Ellátás:  reggeli, félpanzió, teljes panzió, tájjellegű ételek, 

falusi vendégasztal.

Kis Csicseri Vendégház 7817 Diósviszló, Petőfi S. u. 75
72/430-009, 

30/508-8404
csicseriv.haz@freemail.hu www.csicserivendeghaz.mlap.hu Császár Lászlóné

Falusi szálláshelyük Baranya déli részén az Ormánságban található. Pécs, 

Harkány és Siklós közelsége miatt kiváló kiindulópont. A portán körültekintő 

vendégek a közeli kanálisparti erdőségeket, hatalmas szántókat, távoli 

dombokat és lankákat láthatnak, hallgathatják a csendet és érezhetik az 

átható nyugalmat. Szolgáltatások:  kenyérsütés, grillező/nyársalóhely, 

bababarát szolgáltatások, felszerelt pihenőkert és játszóudvar, a portán 

állatok is vannak, felszerelt saját konyha, főzési lehetőség, kisállat vihető, 

autóparkoló, SZÉP kártya elfogadóhely. Vendégfogadás egész évben. 

Férőhelyek száma:  6, szobák száma:  3. Ellátás:  reggeli, vacsora, félpanzió, 

önellátás.

Nefelejcs Vendégház 7817 Diósviszló, Petőfi u. 74.
72/379-004, 

70/233-3787
nefelejcsvh@freemail.hu www.nefelejcsvh.sokoldal.hu Csankó Istvánné

Vendégfogadás egész évben. Férőhelyek száma:  8, szobák száma:  3.

Szolgáltatások:  házi készítésű helyi termékek, fűszerkert, 

grillező/nyársalóhely, bababarát szolgáltatások, felszerelt pihenőkert és 

játszóudvar, játékszerek/sporteszközök, házi gyűjtemény a paraszti kultúra 

emlékeiből, a portán állatok is vannak, kisállat bemutató/simogató, felszerelt 

saját konyha, főzési lehetőség, kisállat vihető, sátorhely, turistainformációk, 

antiallergén ágynemű, autó parkoló, zárt parkoló. Ellátás:  reggeli, félpanzió, 

önellátás, kímélő ételek, tájjellegű ételek.

BARANYA

Ökoporták

Fotó Ökoporta megnevezése
Elérhetőségek/Információkérés 

Tevékenységek bemutatása/Rövid leírás



Öreg Dráva Vendégház és Béres Udvar 7965 Drávasztára, Zrínyi u. 6.
73/490-119, 

30/368-8673
info@oregdrava.hu www.oregdrava.hu Papp Zsuzsa és Béres Tamás

Vendégfogadás egész évben. Férőhelyek száma:  8, szobák száma:  4. Beszélt 

nyelvek:  német, angol, horvát. Szolgáltatások:  házi készítésű helyi termékek, 

fűszerkert, grillező/nyársalóhely, felszerelt pihenőkert és játszóudvar, 

játékszerek, sporteszközök, a portán állatok is vannak, kisállat 

bemutató/simogató, sportszerkölcsönzés, kerékpárkölcsönzés, 

lovaskocsikázási lehetőség, internet hozzáférés, turistainformációk, 

antiallergén ágynemű. Ellátás:  reggeli, félpanzió, teljes panzió, tájjellegű 

ételek, falusi vendégasztal.

Erdősmecske Vadászcsárda Erdősmecske, HRSZ 058/10
74/451-399, 

20/938-6296
zsok.a@bonet.hu www.bonet.hu/vadaszcsarda Zsók Antal

A Mecsek erdejében található Vendégház természeti szépségekben minden 

évben gazdag környezet ideális körülményeket biztosít a csendet és 

nyugalmat kedvelő családoknak, baráti társaságoknak. A szálláshelyhez 

tartozó 3,5 ezer négyzetméteres füves területet virágok, díszcserjék, valamint 

gyümölcsfák teszik színesebbé. Szolgáltatások:  borkóstolás, 

grillező/nyársalóhely, felszerelt pihenőkert és játszóudvar, játékszerek/ 

sporteszközök, felszerelt saját konyha, főzési lehetőség, turistainformációk, 

zárt parkoló, garázs. Vendégfogadás egész évben. Férőhelyek száma:  12, 

szobák száma:  4. Beszélt nyelvek:  német. Ellátás:  önellátás, tájjellegű ételek.

Lovastanya Vendégház 7935 Gyűrűfű, Gyűrűfű HRSZ 086/4
73/554-410, 

20/665-5950
lovastanya@t-online.hu www.gyurufu.hu/lovastanya Fridrich Ágnes

Vendégfogadás egész évben. Férőhelyek száma:  12, szobák száma:  4. Beszélt 

nyelvek:  német, angol. Szolgáltatások:  biogazdálkodás, házi készítésű helyi 

termékek, kenyérsütés, fűszerkert, grillező/nyársalóhely, gyermekfelügyelet, 

felszerelt pihenőkert és játszóudvar, játékszerek, sporteszközök, kézműves 

foglalkozások, portán állatok is vannak, kisállat bemutató/simogató, 

sportszerkölcsönzés, kerékpártúrák szervezése, tanösvény, túravezetés, 

lovaglási lehetőség, lovasoktatás, felszerelt saját konyha, főzési lehetőség, 

Internet hozzáférés, kisállat vihető, személyszállítás, turistainformációk, 

antiallergén ágynemű. Ellátás:  reggeli, félpanzió, teljes panzió, önellátás, 

kímélő ételek, falusi vendégasztal.

Dömös Ház
7694 Hosszúhetény, 

Püspökszentlászló 13.

72/490-476, 

20/851-9332
hetenyturizmus@t-online.hu

https://sites.google.com/site/dom

oshaz/
Dömös Tiborné

A vendégváró házaspár, a természetet, szerető családokat várja 

püspökszentlászlói házukban. A hatalmas kertben a gyerekek szabadon 

szaladgálhatnak, ha nem éppen az őzek játszadoznak a kertben. A háziak 

kutyája, a német vizsla, mindennap meglátogatja a vendégeket 

Püspökszentlászlón. Az apró, egyutcás, természetvédelmi területen fekvő 

település közepén található az épület. A különálló ház teljes felszereléssel, 

konyhával, hatalmas étkezővel, nappalival, fürdővel, várja a kedves látogatót. 

A hatalmas udvarban medence és parkolási lehetőség szolgálja a kényelmet 

és a biztonságot. A vendégház a vendégek minden igényét kielégíti. Baráti 

társaságok, családok ideális kikapcsolódását biztosítja a Püspökszentlászlói 

vendégház. Szolgáltatások:  házi készítésű helyi termékek, 

grillező/nyársalóhely, lovaglási és lovaskocsikázási lehetőség, felszerelt saját 

konyha, turistainformációk, transzfer, mozgáskorlátozott vendéget is fogad, 

vadászat, pinceparti, borkóstolás, gyümölcsszedés, szüret, sporteszközök, 

medence, kerékpárkölcsönzés, túravezetés. Férőhelyek száma:  12, szobák 

száma:  3.

Mackólak Vendégház
7694 Hosszúhetény, 

Püspökszentlászló 10.

72/490-332, 

20/550-8095
mackolak.vendeghaz@gmail.com www.mackolak.hu Mészöly Gábor, Abonyi Bea

Házigazda kézműves termékeinek vásárlási lehetősége, biolekvárok, szárított 

gyógy és fűszernövények, finn szauna, kemence és kenyérlepénysütés 

tönkölybúzából, tönköly pelyvakispárnák, panorámás faterasz, torna jóga 

napkelténél napnyugtánál. Szolgáltatások:  házi készítésű helyi termékek, 

grillező/nyársalóhely, bababarát szolgáltatások, felszerelt pihenőkert és 

játszóudvar, lovaskocsikázási lehetőség,vadászat, felszerelt saját konyha, 

vegetáriánus konyha, főzési lehetőség, Internet hozzáférés, személyszállítás, 

sporteszközök, medence, turistainformációk. Vendégfogadás egész évben. 

Férőhelyek száma:  12, szobák száma:  3.

Menedék Ház 7694 Hosszúhetény, Zengő u. 6.
72/490-451, 

30/597-8506
mullerzsuzsa@gmail.com dr. Müller Zsuzsanna

Vendégfogadás egész évben. Férőhelyek száma:  6, szobák száma:  3. Beszélt 

nyelvek:  német. Szolgáltatások:  biogazdálkodás, fűszerkert, 

grillező/nyársalóhely, bababarát szolgáltatások, gyermekfelügyelet, felszerelt 

pihenőkert és játszóudvar, játékszerek/sporteszközök, a portán állatok is 

vannak, felszerelt saját konyha, főzési lehetőség, Internet hozzáférés, 

személyszállítás, turistainformációk, kerékpártároló, autóparkoló. Ellátás:  

reggeli, félpanzió, önellátás, tájjellegű ételek.



Zengő Vendégház 7694 Hosszúhetény, Fő u. 57.
 72/490-328, 

30/373-3424
molnarf@chello.hu www.zengovendeghaz.hu Molnárné Fuchs Erika

A Zengő vendégház a település középpontjában a Fő út mellett fekszik. A ház 

a település egyik legöregebb épülete, ami első fokú építészeti védettség alatt 

áll. Felújításakor törekedtek arra, hogy minden magában hordozott építészeti 

értéke és adottsága megmaradjon. Külsőleg mindenben, egy 1970-ben 

készült fotón látható formájában készült a felújítása, belsejét pedig a mai kor 

igényeivel kiegészítve ( fürdőszoba, konyha, étkező )korhűen rendezték be. 

Különálló ház, nagy füves udvarral, ahol egy szalonnázó, tetővel ellátott 

rönkasztal, padokkal, hintaágy, és gyermekek számára hinta teszi még 

kényelmesebbé pihenését. Szolgáltatások:  bababarát szolgáltatások, 

disznótoros program,  kenyérsütés, kisállat bemutató/simogató, saját kert, 

autó parkoló, főzési lehetőség, önellátás, antiallergén ágynemű. Férőhelyek 

száma:  6, szobák száma:  2.

Zengőlak Vendégház
 7694 Hosszúhetény, 

Püspökszentlászló 22.

72/490-018, 

20/338-1987
zengolak@zengolak.hu www.zengolak.hu Farády László

Férőhelyek száma:  8, szobák száma:  2. Szolgáltatások:  borkóstolás, 

grillező/nyársalóhely, bababarát szolgáltatások, felszerelt pihenőkert és 

játszóudvar, játékszerek, sporteszközök, házi gyűjtemény a paraszti kultúra 

emlékeiből, felszerelt saját konyha, főzési lehetőség, turistainformációk, 

antiallergén ágyneműk, autóparkoló, kerékpártároló, zárt parkoló, 

biofűszerek, bioaszaltgyümölcsök. Ellátás:  Önellátás.

Horhaus Vendégház
7761 Kozármisleny, Petőfi Sándor 

u. 16.
20/207-3408 hauschl.edit@gmail.com www.horhaus.extra.hu Horváthné Hauschl Edit

Természetes anyagokkal, igényesen berendezett új vendégház,a múlt 

emlékeivel egy udvarban. Szolgáltatások:  Fűszerkert, grillező/nyársalóhely, 

bababarát szolgáltatások, felszerelt pihenőkert és játszóudvar, 

játékszerek/sporteszközök, kézműves foglalkozások, házi gyűjtemény a 

paraszti kultúra emlékeiből, kerékpárkölcsönzés, túravezetés, hagyományos 

zenét vagy táncot tartalmazó program, felszerelt saját konyha, főzési 

lehetőség, turistainformációk, antiallergén ágynemű, kerékpártároló, zárt 

parkoló. Férőhelyek száma:  5, szobák száma:  1. Beszélt nyelvek:  angol, 

német.

Ágnes Porta, Sopi Ház 7681 Kán, Arany J. u. 27. 30/351-0134 sopi.istvan@citromail.hu http://agnesporta.hupont.hu/ Soponyai István

Vendégfogadás egész évben. Férőhelyek száma:  8, szobák száma:  2. 

Szolgáltatások:  házi készítésű helyi termékek, fűszerkert, borkóstolás, 

grillező/nyársalóhely, bababarát szolgáltatások, gyermekfelügyelet, felszerelt 

pihenőkert és játszóudvar, játékszerek/sporteszközök, házi gyűjtemény a 

paraszti kultúra emlékeiből, kerékpárkölcsönzés, felszerelt saját konyha, 

főzési lehetőség, Internet hozzáférés, kisállat vihető, sátorhely, 

személyszállítás/transzfer, turistainformációk, antiallergén ágyneműk. Ellátás:  

reggeli, félpanzió, teljes panzió, önellátás, kímélő ételek, tájjellegű ételek.

Erdőfi Major Vendégház 7717 Kölked, Erdőfű 30/846-6017 erdofu@erdofu.hu www.erdofu.hu Omachtné Vidács Krisztina

Vendégfogadás egész évben. Férőhelyek száma:  12, szobák száma:  3.

Beszélt nyelvek:  angol, francia. Szolgáltatások:  házi készítésű helyi termékek, 

fűszerkert, grillező/nyársalóhely, bababarát szolgáltatások, 

gyermekfelügyelet, felszerelt pihenőkert és játszóudvar, 

játékszerek/sporteszközök, a portán állatok is vannak, kisállat bemutató, 

felszerelt saját konyha, főzési lehetőség, sátorhely, turistainformációk, zárt 

parkoló. Ellátás:  reggeli, félpanzió, önellátás, tájjellegű ételek, falusi 

vendégasztal.

Kemencés Vendégház
7673 Kővágószőlős, Széchenyi u. 2-

4.

 72/374-612, 

30/470-3360
info@kemenceshazak.hu www.kemenceshazak.hu Ivánné Sándor Ildikó

A Széchenyi u. 2. szám alatt található vendégház központi helyét a nappali 

foglalja el egy kemencével, s a pótágyként szolgáló kihúzható kanapéval. 

Innen nyílik két hálószoba, így összesen 4+2 fő részére biztosít 

szálláslehetőséget. A házban egy mini konyha található kerámialapos 

tűzhellyel, hűtővel, mikrosütővel, kávéfőzővel. Férőhelyek száma:  11, szobák 

száma:  4. Beszélt nyelvek:  német.  Szolgáltatások:  biogazdálkodás, házi 

készítésű helyi termékek, kenyérsütés, fűszerkert, bababarát szolgáltatások, 

felszerelt pihenőkert és játszóudvar, játékszerek/sporteszközök, kézműves 

foglalkozások, kézműves bemutatóhelyet működtet, kézműves termékek 

árusítása, házi gyűjtemény a paraszti kultúra emlékeiből, a portán állatok is 

vannak, kisállat bemutató/simogató, felszerelt saját konyha, főzési lehetőség, 

turistainformációk, antiallergén ágynemű. Ellátás:  reggeli, félpanzió, 

önellátás, tájjellegű ételek.



Gizi Néni Vendégház 7758 Liptód, Petőfi S. u. 13. 20/772-0330 pistimarkesz@freemail.hu http://jomadarszallo.gportal.hu/ Markesz István

A vendégház 130 éves épület és nyugodt, rendezett a környezete. Színvonalas 

ellátás. Őshonos háziállatok, kultúr-, tájtörténeti és természeti ismeretek. 

Szolgáltatások:  házi készítésű helyi termékek, kenyérsütés, fűszerkert, 

borkóstolás, grillező/ nyársalóhely, felszerelt pihenőkert és játszóudvar, 

játékszerek/sporteszközök, kézműves foglalkozások, házi gyűjtemény a 

paraszti kultúra emlékeiből, portán állatok is vannak, túravezetés, 

lovaskocsikázási lehetőség, hagyományos zenét vagy táncot tartalmazó 

program, felszerelt saját konyha, főzési lehetőség, turistainformációk, 

antiallergén ágynemű, zárt parkoló. Férőhelyek száma:  7, szobák száma:  3.

Arnold Vendégház
7695 Mecseknádasd, Rékavölgyi 

út. 15.

72/463-006, 

30/959-3002
arnoldvendeghaz@freemail.hu www.arnoldvendeghaz.5mp.eu

Nyugodt környezetben a természet lágy ölén kényelmes szobákban, családias 

hangulatú szálláson pihenhet és kóstolhatja a házigazda zamatos 

borait.Szolgáltatások:  tv, grillező, nyársalóhely, lovaskocsizási lehetőség, 

vadászat, horgászat, pinceparti, borkóstolás, kézműves foglalkozások, 

gyümölcsszedés, szüret, tájjellegű ételek, lovaglási lehetőség. Vendégfogadás 

egész évben. Férőhelyek száma:  10, szobák száma:  5. Beszélt nyelvek:  

német, angol. Ellátás:  reggeli, falusi vendégasztal.

Bechli Vendégház
7695 Mecseknádasd, Mecsek u. 

9/b.
70/225-2658 bechlijozsi@citromail.hu http://www.bechlivendeghaz.hu/ Bechli József

Vendégfogadás egész évben. Férőhelyek száma:  13, szobák száma:  5

Beszélt nyelvek:  német. Szolgáltatások:  házi készítésű helyi termékek, 

fűszerkert, borkóstolás, grillező/nyársalóhely, bababarát szolgáltatások, 

gyermekfelügyelet, felszerelt pihenőkert és játszóudvar, 

játékszerek/sporteszközök, házi gyűjtemény a paraszti kultúra emlékeiből, 

felszerelt saját konyha, antiallergén ágynemű, zárt parkoló, személyszállítás, 

transzfer, programszervezés, vadászat-horgászat, disznótoros program, 

pinceparti, borkóstolás, gyümölcsszedés, szüret, tájjellegű ételek, 

túravezetés. Ellátás:  reggeli, félpanzió, teljes panzió, önellátás, tájjellegű 

ételek, falusi vendégasztal.

Erzsébet Vendégház
7695 Mecseknádasd, Trieb 

pincesor

72/463-553, 

30/526-4036
gungle@freemail.hu www.erzsebet-vendeghaz.hu Gungl Erzsébet

Vendégfogadás egész évben. Férőhelyek száma:  4 szobák száma:  1. Beszélt 

nyelvek:  német, angol. Szolgáltatások:  borkóstolás, grillező/nyársalóhely, 

kerékpárkölcsönzés, túravezetés, felszerelt saját konyha, főzési lehetőség, 

kisállat vihető, sátorhely, turistainformációk, antiallergén ágynemű, 

autóparkoló. Ellátás:  reggeli, félpanzió, tájjellegű ételek.

Hajdú Vendégház
7694 Mecseknádasd, Kossuth L.u. 

118.

72/463-292, 

20/986-1545
hajduhaz@freemail.hu Hajdú Józsefné

Vendégfogadás egész évben. Férőhelyek száma:  4, szobák száma:  2.

Beszélt nyelvek:  német. Szolgáltatások:  fűszerkert, borkóstolás, grillező/ 

nyársalóhely, házi gyűjtemény a paraszti kultúra emlékeiből, felszerelt saját 

konyha, főzési lehetőség, turistainformációk, autóparkoló. Ellátás:  Önellátás.

Pataki Vendégház 
7695 Mecseknádasd, Trieb 

pincesor

72/463-292, 

30/216-0143
patakivendeghaz@freemail.hu www.patakivendeghaz.hu Pataki József

Vendégfogadás egész évben. Férőhelyek száma:  4, szobák száma:  1

Beszélt nyelvek:  német, angol. Szolgáltatások:  borkóstolás, 

grillező/nyársalóhely, házi gyűjtemény a paraszti kultúra emlékeiből, 

felszerelt saját konyha, főzési lehetőség, antiallergén ágynemű, autó parkoló. 

Ellátás:  reggeli.

Muskátlis Ház 7784 Nagynyárád, Zalka M. u. 29.
69/374-040, 

20/377-9506
nagynyarad@freemail.hu www.muskatlishaz.hu Zsifkovics Józsefné

Vendégszerető házigazdák, szép környezet, hatalmas pihenőkert, pavilon, 

házias ételek, saját finom borok, szörpök. Szolgáltatások:  bababarát 

szolgáltatások, gyermekfelügyelet, borkóstolás, pinceparti, gyümölcsszedés, 

szüret, grillező/nyársalóhely, játékszerek, kisállat bemutató/simogató, 

programszervezés, pihenőkert, házi készítésű termékek árusítása, a portán 

állatok is vannak, fűszerkert, házi gyűjtemény helyi a helyi kultúrából, 

felszerelt saját konyha, főzési lehetőség, transzfer, internet hozzáférés. 

Férőhelyek száma:  9, szobák száma:  2. Beszélt nyelvek:  német. Ellátás:  

teljes panzió, félpanzió, önellátás, kímélő ételek, tájjellegű ételek, falusi 

vendégasztal.

Petra Vendégház 7960 Sellye, Vár út 4.
73/480-027, 

30/262-5950
petravendeghaz@citromail.hu Simon Józsefné

Vendégfogadás egész évben. Férőhelyek száma:  8, szobák száma:  3

Beszélt nyelvek:  német. Szolgáltatások:  grillező/nyársalóhely, bababarát 

szolgáltatások, gyermekfelügyelet, felszerelt pihenőkert és játszóudvar, 

játékszerek/sporteszközök, kerékpárkölcsönzés, kerékpártúrák szervezése, 

főzési lehetőség, kisállat vihető, turistainformációk. Ellátás:  reggeli, önellátás.



Illatosház - Odorárium 7695 Óbánya, Fő u. 20.
72/463-176, 

30/348-4230
elimerzsi@gmail.com www.illatoshaz.blogspot.com Éliás-Mezey Erzsébet

Vendégfogadás egész évben. Férőhelyek száma:  5, szobák száma:  2.

Szolgáltatások:  házi készítésű termékek, fűszerkert, grillező/nyársalóhely, 

kézműves foglalkozások, kézműves termékek árusítása, házi gyűjtemény a 

paraszti kultúra emlékeiből, felszerelt saját konyha, főzési lehetőség, Internet 

hozzáférés, személyszállítás, turistainformációk, antiallergén ágyneműk, autó 

parkoló. Illatkamra és aromaterápia. Ellátás:  reggeli, falusi vendégasztal.

Cím Telefonszám E-mail cím Weboldal Kapcsolattartó

Mag Tanya 7478 Bárdudvarnok, Olajhegy 57.
20/546-5232; 

82/713-031
info@pihenescentrum.hu http://www.pihenescentrum.hu/ Mag Attila

Bárudvarnokon egy 1,5 hektáros birtokon helyezkedik el a Mag Tanya. A 

pihenésre és nyugalomra vágyók ideális lehetősége. Itt helyben adott 

minden, ami ehhez szükséges, de még az aktív kikapcsolódási lehetőségek is. 

A gyermekek számára játszótér és póni lovaglási lehetőség áll a 

rendelkezésükre. Az aktív pihenést íjászkodás, paintball pálya, 

agyagkorongozás garantálja, de még a quadozással is megismerkedhetünk. A 

közeli Petörke tó remek fürdési lehetőséget biztosít az arra vágyóknak. 

Emellett horgászási lehetőség is adott a közelben. Nagyszerű erdei kerékpár 

és gyalogtúrák várják a természet szerelmeseit.

Keresztes Vendégház 7257 Mosdós, Vörösmarty u. 2. 30/223-7951 keresztesvendegh@freemail.hu www,keresztesvendeghaz.hu/ Keresztes Józsefné

A Keresztes Vendégház Mosdós település központjában helyezkedik el. A 

birtokon a kerti sütés mind grillen, mind tűzrakó helyen, de akár búbos 

kemencében is megoldható. Az udvarban számtalan gyümölcs és zöldség is 

megterem a fűszerkert mellett. A gyümölcsökből és a gyógynövényekből a 

legkülönfélébb szörpök és lekvárok készülnek el. A környék kiválóan alkalmas 

túrázáshoz is. A közeli tónál nem lehetőség van horgászni. A községben 

érdemes megnézni a Pallavicini kastélyt körülvevő 17 hektáros kastély parkot. 

Ágnes Vendégház 7477 Szenna, Kossuth u. 1.
82/484-273; 

20/937-3729
agnesvendeghaz@freemail.hu www.szenna.hu/agnes.html Miszlang Jánosné

A vendégház Szenna településen található. A rohanó városi világ után itt 

nyugalomra és békére lelnek a vendégek. A falumúzeum és a megyeszékhely 

közelsége is nagy vonzerőt jelent. A faluban található szabadtéri néprajz 

gyűjtemény, a Szennai Skanzen. Az országban egyedülálló módon, egy falu 

közepén. Érdemes meglátogatni a Vadvirágos utat is, amely a Zselic 

tájegységben található, és az őshonos növényeket mutatja be a látogatóknak.  

A tulajdonosok biogazdálkodást folytatnak, az udvaron fűszerkert található. A 

portán állatok is élnek. 

Fotók: www.baranyavidek.hu
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