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Mindenünk a természet! 

HUBERTLAKI KULCSOSHÁZ 

 

Kulcsos ház férőhely: 4 szobában összesen 20 fő 

Közösségi helyek: konyhaépületen belül étkező; mely közösségi helyként is funkciónál, valamint 

egy fedett pergola  

Szállás típusa: kőház, fűtés cserépkályhákkal 

Elhelyezés: normál- és emeletes ágyak; 4 és 6 ágyas elhelyezés (négy ágyas: 2 db (emeleten); hat 

ágyas: 2 db)(földszinten) 

 

 

Szállóépület: 

Berendezés: szobák, pihenősarok, fürdő, WC 

Az épület 2 szintes, a két földszinti szobához tartozik külön 

fürdő helyiség WC – vel, az emeleten csak egy WC helyiség 

és mosdó. 

 

 

 

 

  

Földszinti szoba 

(6 fő) 



  
 

Emeleti szoba 

(4 fő) 

 

  

 

Fürdő helyiség 



  
Pihenősarok Feljárat az emeletre 

 

Étkező épület:  

Egy különálló épületben található a konyha. Mely kettő részre van osztva, az egyik felében a 

konyha; a másik felében pedig az étkező rész, amely rossz idő esetén közösségi helyiségként 

használható. Jól felszerelt, 20 főre étkészlet, tálalóeszközök; lábasok állnak rendelkezésre. Főzésre 

fatüzelésű kályha (sparhelt), valamint gáztűzhely szolgál. Az épületben hűtőszekrény, 

mikrohullámú sütő is található. 

 

  

Konyha 



  
Étkező /Közösségi helyiség 

 

Kikapcsolódás: 

 

  
 

Szalonnasütő, ház körül több 

rönkasztal-pad garnitúra 

Ház körül Fedett pergola 

 

Hubertlaki tó 

Bakonyi „Gyilkos-tó” 

(Háztól 700m-re) 

 



 

Valamint túrázási lehetőségek: 

- a kulcsos ház mentén halad a kék kereszt jelzés, mellyel akár a Szárhegyi-kilátóhoz /10 km táv 

oda-vissza/ (Ugod község határában), vagy az Odvaskői barlanghoz /6 km táv feljáróig oda-vissza/ 

is el lehet jutni. 

- vagy Odvaskőtől Bakonybél gyalogosan 5 km távolságra található. 

  
Szárhegyi-kilátó Odvaskő-barlang 

 

 

 

Hasznos tudnivalók a házzal, a foglalással, a szállásfoglalással kapcsolatosan: 

 

 Hubertlak, Huszárokelőpusztától 4 km-re található. Sorompózott, időjárás biztos 

üzemi úton közelíthető meg.  

 A házhoz vezető út elején behajtani tilos tábla és sorompó található. Kérjük 

Vendégeinket, hogy a szállás megrendelőt hozzák magukkal, mert ez helyettesíti a 

behajtási engedélyt. 

 A kulcsokat (ház, sorompó) a Huszárokelőpusztai Vendégházban lehet felvenni 

érkezési napon 18 óráig, ELŐRE EGYEZTETETT IDŐPONTBAN. 

 2021. szeptember 1-től csak érvényes személyazonosító okmánnyal 

(személyigazolvány, vezetői engedély vagy útlevél) rendelkező vendégeket fogadhatunk 

szálláshelyünkön. Ennek hiányában kötelesek vagyunk a szálláshely szolgáltatást 

megtagadni. 

 A szállás díját a kiküldött szállás megrendelőlap alapján előre ki kell fizetni. Az 

idegenforgalmi adó megfizetése a kulcsok átvételével egyidejűleg történik. Az előleg 

befizetéséről előlegszámla kerül kiállításra, majd a helyszíni fizetést követően egy éles 

számlát is küldünk. 

 A szállást 14 órától van lehetőség elfoglalni és utolsó nap 11 óráig kell elhagyni. 

 Egyeztetések után (csoport érkezése) befűtött, meleg épületekkel várjuk kedves 

Vendégeinket fűtés szezonban. A továbbiakban a fűtést viszont szálló vendégeink 

végzik. Tüzelőanyag a helyszínen rendelkezésre áll. 

 Bográcsot, állványt biztosítani nem tudunk. 

 A víz ivóvíz minőségű. 

 Kulcsos házunkba ágynemű huzatot vagy hálózsákot kell hozni. Amennyiben tőlünk 

igénylik, úgy 2.000,- Ft/db áron igényelhető.  



 Amennyiben a házakban károkozás történik, azt a szálló vendégeinknek kell 

megtéríteni. 

 Világítás, villamos energia: 2019-es beruházás során lehetőségünk nyílt egy 

szigetüzemű napelem park kialakítására. Innentől ez látja el mind a kulcsos házat, 

mind pedig a konyha épületet is. 

Kérjük Vendégeinket, hogy ettől függetlenül próbálják meg a takarékosság elvén 

használni a megtermelt áramot. Mivel ez sem nyújt folyamatos ellátást.  

Amennyiben a megtermelt napenergia felhasználásra kerül, úgy másod segítségként 

aggregátor is lett telepítve.  

o Ha az aggregátor nem működik víz sincs (tehát nem lehet mosogatni, nem lehet 

lehúzni a WC-t). Ekkor legyenek szívesek értesíteni Minket, hogy orvosolni 

tudjuk a hibát! 

 

 Kérjük kedves Vendégeinket, hogy minden alkalommal zárják maguk után a 

sorompót! 

 Térerő lehetőség: útközben jelzett (jobb kéz felől) Forrasztókői egzótakert tábláig kell 

minimum visszamenni, onnan érhető el legközelebb. ( Háztól a tábláig cca. 1200 m -re.) 

 

Jó pihenést kívánunk! Gazdagodjanak szép élményekkel! 

 


