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A Volánbusz Zrt. a hazai közúti személyszállítás vezető piaci szereplője, több évtizedes tapasztalattal a szerződéses és különjárati
szolgáltatások terén is. Utasaink biztonságát sokéves gyakorlattal rendelkező, felkészült és elhivatott autóbusz-vezetőink, kényelmes
és magas komfortfokozatú járművekből álló, folyamatosan megújuló buszállományunk, valamint képzett szakemberek alkotta műszaki
háttérbázisunk garantálja.
A kiadványban szereplő árak tájékoztató jellegűek, egynapos kirándulásokra, megyeszékhelyről történő indulásra és legfeljebb 48 fős,
komfortos autóbuszra vonatkoznak; tartalmazzák a fuvardíjat és az áfát, szükség esetén az autópályadíjat, de nem tartalmazzák a
parkolási díjakat. Árajánlat a buszberles@volanbusz.hu e-mail-címen kérhető.
További információ: www.volanbusz.hu/hu/volanbusz/szolgaltatasaink/buszberles
Utazási irodáink egyedi igények alapján, csoportra szabottan vállalják
bel- és külföldi programok teljes körű megszervezését és lebonyolítását
(idegenvezetés, bejelentések, helyszíni foglalások, többnapos program
esetén szállásfoglalás).

Tartalom:
1. oldal
6. oldal
10. oldal

További információ: volantourist@volanbusz.hu;
		
www.volantourist.hu.

A kiadványban szereplő képek illusztrációk!

Természeti értékek
Várak, városok, történelem
Kultúra, néphagyomány

A Volánbusz Zrt. 2019. október 1-jén olvadt össze a korábbi hat autóbuszos közlekedési központtal, és vált az ország legnagyobb, közúti
személyszállítással foglalkozó társaságává. Minőségi szolgáltatásainkat több mint hatezer járműből álló, folyamatosan megújuló flottával
biztosítjuk. Tevékenységünk középpontjában utasaink és megrendelőink állnak: fejlesztéseink és ügyfélközpontú szemléletünk célja az ő
igényeik kiszolgálása. Személyszállítási tevékenységünk színvonalának emelése érdekében autóbuszparkunkat folyamatosan korszerűsítjük, hogy kényelmi, esztétikai, műszaki és környezetvédelmi szempontból is megfeleljünk a bennünket választók elvárásainak.
Szolgáltató tevékenységünket az érvényes jogszabályi és hatósági előírások betartásával, ellenőrzött és felügyelt körülmények között, az
állandóan változó igényeket megismerve és követve, szakértelemmel, felelősséggel látjuk el. Bízunk benne, hogy hamarosan Önt is elégedett
ügyfeleink között köszönthetjük!
Kiemelt partnereink:

www.volanbusz.hu

www.fb.com/volanbusz

buszberles@volanbusz.hu

Természeti értékek, tanösvények, élményparkok
SZAPORCA
Az Ős-Dráva Látogatóközpont azzal a céllal jött létre, hogy a térségre jellemző élőhelyeket, azok
fajokban gazdag élővilágát, valamint a terület kultúrtörténeti, néprajzi értékeit bemutassa közel
30 féle programja során. A látogatók bepillanthatnak a holtágat szegélyező mocsarak madarainak életébe, a víz közeli fás legelők különlegesen fajgazdag életközösségébe, és képzeletben a
fás ligeterdők árnyas lombjai alatt is sétát tehetnek. Közben azt is megtudhatják, hogy az egykor
itt élt emberek hogyan tudtak harmóniában élni a természettel. Az épület kilátótornyából a bemutatóközpont területét és a környező tájat csodálhatják meg az érdeklődők.

75.500,- Ft/csoport

PÖRBÖLY – GEMENCI KALANDOK
A Gemenc déli kapuja Pörböly – az
itt kialakított Ökoturisztikai Központ
programjai a bakancsos, a kerékpáros és a vízi turistáknak, valamint
az erdei vasutak szerelmeseinek
egyaránt izgalmas élményeket ígér.
Látogatásunkat a Gemenci-erdőbe
az Ökoturisztikai Központban kezdjük. Az épületben a tájegység értékeit ismerhetjük meg egy interaktív
kiállítás keretében, és itt működik

az erdei iskola is. Az épület előtt található az erdei vasút végállomása,
így vonatra szállva fedezhetjük fel a
Duna árterének varázslatos világát.
A kisvasút holtágakkal, belső tavakkal szabdalt, buja erdőt szel ketté.
A megállókban tanösvények, megfigyelőtornyok, halászati bemutatóhely segítségével ismerhetjük meg
a tájegység páratlan növény- és
állatvilágát.

86.400,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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DRÁVASZABOLCS – HAJÓZÁS
A DRÁVÁN
A Dráva nem csak hazánk, hanem egész Európa legérintetlenebb folyója, ezért halban a leggazdagabb is. A folyó közel 700 km hosszú, de ebből csak 90 km hajózható. A hajós
programok többféle lehetőséget kínálnak a változatos táj felfedezésére, hiszen a Nemzeti Park területén haladnak végig.

75.500,- Ft/csoport

BIKAL
A Bikali Élménybirtok hazánk első tematikus élményparkja. Programok
sokasága vár minden korosztályt, kicsiktől-nagyokig egyaránt. A birtok
óvárosában megelevenedik a történelem, középkori ajándékboltban vásárolhatunk, ahol korhű ruhában foga minket az eladó. Az apródképzőben,
a pékműhelyben, a szabóműhelyben, a fafaragóműhelyben és a mesterségek házában elleshetjük és megtanulhatjuk a választott szakma csínját-bínját. Még lovagképzésre is van lehetőség! A mesefaluban kézműves
foglalkozások színesítik az ott töltött időt.

97.100,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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PATCA, KATICA TANYA
A Katica Tanya egy 13 hektáros területen fekvő igazi élményparadicsom a
Zselic szívében. Remek szórakozási, tanulási, aktív pihenési lehetőséget
nyújt 0-100 éves kor között a több, mint félszáz játszóalkalmatosság: erdei
kötélpálya és lecsúszó, gokartpályák, kül- és beltéri játékok, csúszdák, játszóterek, Ismeretterjesztő foglalkozások során bemutatják az őshonos magyar
háziállatokat, kézműveskedni tanítanak.

108.000,- Ft/csoport

ORFŰ – ABALIGET
A Mecsek vadregényes tájain keresztül a festői Orfűre. A völgy patakjának vizét több helyen mesterségesen felduzzasztották, az egyik legelső
mesterségesen kialakított tó az Orfűi-tó. A Malommúzeumban a molnárok
munkájával lehet ismerkedni, bemutatják a malmot, a lisztet és még saját
sütésű kenyeret is árusítanak. Az Ökoturisztikai Látogatókózpont bemutatja a Nyugat-Mecsek érdekességeit, Orfűt és a 4 tóból álló tórendszer
értékeit. A Papírmúzeum a Malommúzeum mintájára fedi fel előttünk a
papírkészítés folyamatát. Abaliget híres barlangját 1768-ban fedezték fel.
A látogatók az 1380 m hosszú barlangból kb. 500 m-t járhatnak be. A túra
útvonalát végigkíséri a patak, magas páratartalmú levegőt biztosítva. A levegő hőmérséklete egész évben 12-13 °C! Meleg felsőruházat, zárt cipő
ajánlott.

45.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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BÜKKÖSD
A Bükkösdi Ökopark a Dél-Zselic és a Nyugat-Mecsek lankáinak találkozásánál, Bükkösd mellett található. A park lehetőséget nyújt a természeti ismeretek (állat és növény
ismeret) elsajátítására, lovaglásra, állatsimogatásra, számtalan szabadtéri programra,
túrázásra, a környék megismerésére és még sok egyéb, csoportra szabott programra is.
Játszótereik, népi játékaik teszik még színesebbé a z itt tartózkodást. A park területén
belül 2 túraútvonal önállóan bejárható, útközben a kihelyezett táblákon leírás található a
Magyarországon élő őshonos, honos háziállatokról valamint a hazánkban élő nagyvad
fajokról. Az erdőjáró túraútvonal csak kísérővel látogatható.

53.900,- Ft/csoport

BŐSZÉNFA
A Szarvasfarmon szelíd szarvasok simogatása, a dámszarvasok, a vaddisznók, az őzek és a muflonok közelről történő megfigyelése és etetése, az őshonos háziállatfajainkkal való ismerkedés mellett a vadállomány és a trófea kiállítás megtekintése egyaránt felejthetetlen élményt biztosít minden
korosztály számára.

64.700,- Ft/csoport

POGÁNY
A Zsályaliget Élménypark festői környezetben található, területén számos szórakozási, sportolási,
tanulási, természetjárási lehetőséget biztosítva. A hatalmas játszótértől a különböző sportolási lehetőségeken át a csónakázásig rengeteg élmény vár a vendégekre.

45.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu

4

ÓBÁNYA

ALMAMELLÉK

A Mecsek egyik legszebb sétaútja az
Óbányától Kisbányáig
húzódó Óbányai-völgy,
amelynek szikláin vízesések és gyors futású patakszakaszok követik egymást. A
Cigány-hegyi kilátóból mesés kilátás tárul elénk a Mecsek
vonulatáról.

A környék megismeréséhez az
erdei kisvasút, azaz a Zselici
Csühögő remek szórakozást
nyújt. Az ország egyik legrégebbi, keskeny nyomtávú vasútja
Almamellék és Sasrét között közlekedik. A vonat indulása előtt tekintsük meg az erdészeti és kisvasúti kiállítást. A vonat nádasok, halastavak mellett halad, majd a zselici táj
lankáiban gyönyörködhetünk. Sasréten a vadászkastély mellett elhaladva érkezünk meg
az erdei iskolához, ahonnan egy tanösvényen sétálva az ősbükkös felfedezésére nyílik
lehetőség.

53.900,- Ft/csoport

64.700,- Ft/csoport

A VARÁZSLATOS KIS-BALATON ÉS
HAJÓZÁS KESZTHELYEN
A Kis-Balaton a Balaton-felvidéki Nemzeti Park „kincsesládá”-ja, mellyel egy szakvezetővel végigkísért, kb. 3 órás program során ismerkedünk meg. A buszos bevezető
szakaszt követően séta a Zala partján, ahol a különleges élővilág és tájtörténet ejt rabul
bennünket. A Diás-szigeten látogatás a Fekete István Emlékhelyen, ahol egy szoba az
író életével és munkásságával ismertet meg bennünket, a másik pedig a tájra jellemző
természeti kincseket tárja elénk. A fokozottan védett területre érve, a töltéseken haladva érkezünk el a kilátóhoz, ahonnan az egész tájat áttekinthetjük - séta a hallépcsőhöz.
Látogatás kápolnapusztai Bivalyrezervátumban, ahol hazánk legnagyobb bivalycsordája él. A rezervátum területén kitáblázott sétaút vezet végig, a bivalyok megfigyelését
kilátók és távcsövek segítik. Keszthely a Balaton fővárosa, a Festetics-család otthona
több évszázadon át. 1 órás sétahajózás a festői szépségű keszthelyi öbölben, amikor a
hajóról csodálhatjuk a páratlan fekvésű város szépségét valamint a város hátterét adó
hegyek látványát.

177.100,- Ft/csoport

buszberles@volanbusz.hu
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KÁLI-MEDENCE ÉS A HEGYESTŰ
A Káli-medence a Balatontól északra, a Balatoni Nemzeti Park területén található. A kezdetleges vulkáni tevékenységek után homok-, és agyaglerakódások keletkeztek, melyeket a szél és vízfolyás tovább alakított. Ezen természeti elemekkel szemben csak a bazalt bizonyult elég ellenállónak, így alakultak
ki a tanúhegyek, többek között a Badacsony is. Ilyen vulkáni kürtő maradványa a 338 méter magas Hegyestű. Keletkezésekor a bazaltos magma
öt-, és hatszögletű, 20-40 centiméter szélességű oszlopokat alkotva szilárdult meg. Jelenlegi formáját az 1930 és 1970 között folyó bányászatnak
köszönheti. A természetvédelmi terület napjainkban geológiai bemutatóhelyként működik, a bazalttal kapcsolatos ismereteken túl egy gazdag kőtárlat is
megtekinthető.

210.400,- Ft/csoport

Várak, városok, történelem
SIKLÓS – MÁRIAGYŰD
Egy kisebb magaslaton, a Villányihegység déli lábánál láthatóak Siklós várának teljesen épségben megmaradt falai. A vár első említése 1294-ből származik és a történelem azóta sem
kímélte, ennek ellenére az egyik legépebben megmaradt és építészetileg legösszetettebb
történelmi emlékünk. A 2011-ben befejeződött részleges felújítási munkálatok során látogatóközpont került kialakításra. A múzeumban állandó és időszakos kiállítások tekinthetők
meg, mint például bútor-, fegyver-, várostörténeti és festőművészeti kiállítás. Ezen felül érdemes meglátogatni a várbörtönt és az itt található Tenkes Kapitánya panoptikumot is. Máriagyűdön a Tenkes-hegy oldalában már messziről szembe tűnik a kéttornyú, barokk római
katolikus kegytemplom. Zarándokok ezrei látogatják, főleg búcsú alkalmával. A domboldal
kálváriáján a stációk kegyképei Zsolnay- kerámiából készültek.

75.500,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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SZIGETVÁR
A Zselicben eredő Almás patak partján fontos út haladt évezredek óta, s ez letelepedésre ösztönözte elődjeinket. A hely jelentőségét jelzi, hogy Zrínyi Miklós
horvát bán itt próbálta megállítani a Szulejmán szultán vezette ellenséges hadakat 1566-ban. A várat a győztes törökök építették fel ma is látható formájában.
A vár kiállítása a csatáról a tájékoztatást korabeli dokumentumokkal, régészeti
leletekkel. A Magyar-Török Barátság Park 1994-ben jött létre a törökök kezdeményezésére és anyagi támogatásával. A park területén állt Szulejmán szultán
sátra az ostrom idején. A szultán nem érte meg a diadalt, mivel 2 nappal korábban elhunyt. Testét Törökországba szállították, de szívét a közelben temették el,
mely fölé márványból egy türbét emeltek. A törökök kiűzése után a síremléket lerombolták, a legenda szerint helyére a parkból ma is jól látható Turbéki katolikus
templomot építették.

75.500,- Ft/csoport

MOHÁCS
A Mohácsi Történelmi Emlékhely kapuján látható 28.000 szegecs a csatában elesettek számát szimbolizálja. A falakon elhelyezett tablók megtekintése során részletes képet kapunk a csata lefolyásáról és a régészeti
kutatásokról. A parkban a hadvezérekre és egyszerű katonákra kopjafák
és lélekharangok – a küzdelem jelképei emlékeztetnek. A városközpontban található Busóudvar azzal a céllal jött létre, hogy ne csak a busójárás
idején, hanem egész évben megismertessék a látogatókat a híres farsangi
népszokással. Az épületben található egy berendezett sokac ház, bemutatják a busó öltözeteket és a kellékeket – hang- és fényjáték kíséretében.
A városháza épületét a mohácsi csata 400. évfordulója alkalmából emelték. A Szent Miklós Vízi- és Taposómalom egyedisége abban rejlik, hogy a
malomban a mai napig kövekkel történik az őrlés. Interaktív kiállítás során
mutatják be a gabonafeldolgozás lépéseit. Az emberi erővel működő taposómalom szerkezet egyedülálló nevezetessége nem csak a városnak,
hanem egész Európának is.

75.500,- Ft/csoport

buszberles@volanbusz.hu
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KESZTHELY – SÜMEG
Keszthely a Balaton fővárosa, a Festetics-család otthona több évszázadon át. Látogatás a Festetich-kastélyban vagy 1 órás sétahajózás a festői szépségű keszthelyi öbölben, amikor a hajóról csodálhatjuk a páratlan fekvésű város szépségét valamint a város hátterét adó hegyek látványát. A sümegi
vár az egyik legszebb, épen megmaradt vár, mely –bármelyik irányból érkezik a látogató- már messziről
látszik. A várkapitány és csapata számos iskolai csoportok részére kidolgozott programajánlattal várja
a diákokat. A vár megtekintésén túl van lehetőség lovagi torna bemutatóra, a lovagi élet megismerésére, középkori diáklakomára, íjászatra stb…

199.500,- Ft/csoport

BUDAPEST
Hazánk fővárosa rengeteg látnivalóval és programmal várja látogatóit, a
kirándulások autóbuszos városnézéssel tehetők teljessé. Ízelítőül néhány
népszerű célpont, amelyek kombinálhatók is egymással:
Nevezetességek: Országház, Szent István-bazilika, Várnegyed, Dohány utcai
zsinagóga, Sziklakórház, Hősök tere, Terror Háza
Természeti programok: Fővárosi Állat- és Növénykert, Pál-völgyi-barlang,
libegőzés a János-hegyre, Gellért-hegy és a Citadella
Érdekességek: látogatás a Liszt Ferenc repülőtéren, hajózás a Dunán,
Tropicarium, Láthatatlan Kiállítás, színházi programok, múzeumlátogatások

280.800,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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SZÉKESFEHÉRVÁR,
VELENCEI-TÓ
HAJÓZÁSSAL
Székesfehérvár középkori királyi székhelyként
és polgári városként is fontos szerepet játszott
Magyarország történelmében, kincsei hazánk
legfontosabb tárgyi és szellemi emlékei közé tartoznak. Városnézésünk során megismerhetjük a megyeszékhely legfontosabb és legszebb látnivalóit,
valamint a városhoz kapcsolódó legizgalmasabb legendákat. Rövid szabadprogram után látogatás a Bory-várban – a különleges épületcsoport Bory Jenő
építész, szobrász életműve. A vár formái nem rajzasztalon születtek, hanem a helyszínen alakultak ki. A százoszlopos udvart körbefutó folyosókon a
magyar történelem nagy alakjainak szobrai sorakoznak.
Ezt követően Magyarország harmadik legnagyobb természetes állóvizét, a Velencei-tavat keressük fel, amely bővelkedik látnivalókban és jelentős természeti értékekben. A tavat és környezetét egy kellemes sétahajózással fedezhetjük fel.

203.000,- Ft/csoport

HEREND – VESZPRÉM
A Herendi Porcelánmanufaktúrában a porcelánkészítés rejtelmeibe pillanthat be a látogató, szakvezetővel
járjuk végig az utat az agyagtól a szépen festett remekművekig. A porcelán világába tett utazás után a kávéházban, porceláncsészében fogyaszthatunk el egy kávét vagy teát. A „Királynék városa” Veszprém, ahol
két program közül lehet választani: városnéző séta során átfogó képet kapnak a város múltjáról és jelenéről,
legfontosabb történelmi és egyházi emlékeiről (Kossuth utca, Óváros tér, vár), majd belvárosi szabadprogram
vagy látogatás egyénileg (kb. 3,5 óra időtartam, autóbuszos transzfer biztosított) a Kittenberger Kálmánról
elnevezett állatkertben. A minden korosztálynak feledhetetlen élményt nyújtó, különleges természeti adottságokkal rendelkező állatkertben található hazánk egyik legszebb és legnagyobb Afrika-szavanna kifutója.
További érdekességeket kínál a Majomház, az Elefánt Park, a vizes élővilágot bemutató létesítmény, ahol a
borjúfókák és a pápaszemes pingvinek életébe nyerhetnek betekintést; valamint az új orrszarvúház és kifutó;
az 5.000 m2 alapterületű és 15 m belmagasságú Madárröpde. Az állatok megtekintése mellett látványetetések, állatsimogató és rendezvények színesítik az állatkert kínálatát. A 2016-ban megnyitott, Magyarország
legnagyobb Földtörténeti kiállítása és dinoszaurusz parkja megújulva, kibővülve, közel 50 életnagyságú dinoszaurusz szoborral várja a látogatókat.

195.600,- Ft/csoport

buszberles@volanbusz.hu
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Kultúra, néphagyomány, tudomány
ZSELICI CSILLAGPARK
A Zselici Csillagpark megismertet minden látogatót a somogyi erdő és az Univerzum csodáival. A Zselici Tájvédelmi
Körzetben felépített Csillagpark 2009ben nyerte el a Nemzetközi Csillagoségbolt-park címet. A csillagos égbolt olyan
részleteit is láthatjuk itt szabad szemmel, amelyeket a mindennapokban lehetetlen megfigyelni. A csillagvizsgáló

épülete mellett egy 25 méter magas
faszerkezetű kilátó található, ahonnan
a környékre csodaszép panoráma látszik. Ezenkívül még információs pontok
adnak tájékoztatást a somogyi tájegységről.

75.500,- Ft/csoport

PÉCSVÁRAD – ZENGŐVÁRKONY
A pécsváradi vár érdekessége, hogy nevével ellentétben soha nem volt vár,
annak ellenére, hogy voltak bástyái, falai. Egy erődített szerzetesi monostor, melyet 998-ban Szent István király alapított. Temploma a legrégebbi
templom Magyarországon, szentélyének féltett kincse, egy falfestmény
a templommal egyidős. A várban gazdag programkínálattal várják a látogatókat különböző helyszíneken: kovácsműhely, látványkonyha, gyógynövénykert, kőtár, Vak Béla trónja. A Mecsek legmagasabb csúcsa a 682 m
magas Zengő. A hegy és szelídgesztenyése aljában, szűk völgyben bújik
meg a kertekkel, gyümölcsösökkel körülvett népművészetéről híres falu,
Zengővárkony. A szép szőttesek mellett a település nevezetessége a Tojásmúzeum, ahol több mint 2000 db művészien díszített tojás került bemutatásra.

54.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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KECSKEMÉT – ÓPUSZTASZER
Kecskeméten ismerkedés a város nevezetességeivel: Városháza, Cifra palota, Öregtemplom. Az Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékpark a magyarság történelmében meghatározó jelentőséggel bíró nemzeti emlékhely. Gyönyörű természeti környezetben található hazánk egyik leglátogatottabb
muzeális kiállítóhelye. Ma már nemcsak a Feszty-körkép
miatt érkeznek ide a látogatók: látnivalóival, szolgáltatásaival
és rendezvényeivel akár egész napos programot biztosít. A
Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény épületei között járva, azokba
bepillantva megismerhetik az ide látogatók a szegedi nagytáj parasztságának hétköznapjait és ünnepeit. A látogatók
kipróbálhatják a teknőben mosást, dagasztást, kemencében
sütést, kézi malommal őrlést. Az Ányási kápolna megépültével és temetőkert-rekonstrukciójával szinte egy teljes XIX.
század végi falukép tárul elénk. A Látogatóközpontban 3D-s

vetítőterem, konferenciaterem, Hungarikum Tárház, Információs Pont és a Feszty Kávézó fogadja a látogatókat. A megújult főépületben, a Rotundában új, interaktív kiállítóterekkel,
szolgáltatások találhatók. Emlékpark legfőbb látványossága,
a Feszty-körkép is ezen épületben látható. Az épületben található kiállítások több korszakba is betekintést engednek,
például megismerhetik a Feszty-körkép keletkezésének történetét, vár- és csatatértúrán vehetnek részt, kalandozhatnak a
honfoglalás korában. A Nomád Park a honfoglaló magyarság
világát idézi fel régészeti leletek, néprajzi párhuzamok alapján, ahol a vállalkozó kedvű vendégek kipróbálhatják az íjászatot is. Természetesen a Feszty-körkép megtekintése sem
marad ki a programból.

249.000,- Ft/csoport

ETYEK – A FILMEK LENYŰGÖZŐ
VILÁGA
A Korda Filmpark Közép-Kelet-Európa első filmes témaparkja. A komplexum falai között forgatták többek között a Borgiák című TV sorozat évadát,
a Pokolfajzat 2. – Az Aranyhadsereg című játékfilmet, A katedrális című
sorozatot és még sok más külföldi és hazai film díszleteként szolgált. A
látogatás során bejárjuk a filmek díszleteként létrehozott New York-i utcákat, a középkori díszletvárost. Megtekintjük a Korda Emlékkiállítást, amely
a három Korda fivér kalandos élettörténetének bemutatása.

238.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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