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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).
További információ: volantourist@volanbusz.hu;
		
www.volantourist.hu.
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A kiadványban szereplő képek illusztrációk!

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
SZARVASI ARBORÉTUM
A város legnagyobb turisztikai látványossága a Szarvasi Arborétum.
A Holt-Körös partján elterülő Annaligetet Bolza József (Pepi gróf) hozta létre, de a világhírű tájképi park kialakítása az egyik örökös, gróf Bolza
Pál politikus és kertépítész nevéhez
kötődik. A 82 hektáros arborétumban öt növénygyűjtemény található,

a világ számos tájáról származó,
több mint 1600 fa- és cserjefajjal.
Az év minden napján varázslatos látványt nyújtó kert számos kiegészítő
programmal és bemutatóhellyel várja a természet szerelmeseit.

69.000,- Ft/csoport

SZARVAS – KÖRÖSVÖLGYI
LÁTOGATÓKÖZPONT ÉS ÁLLATPARK
Szarvason, a Körös-Maros Nemzeti Park központja mellett található
a Körösvölgyi Látogatóközpont és
Állatpark, ahol természetvédelmi
kiállítás, valamint számos érdekes
program és szolgáltatás várja az
érdeklődőket. Állandó kiállításon
ismerhetjük meg a Dél-Tiszántúl tájtörténetét, természeti értékeit, élővilágát, a Körös-Maros Nemzeti Park munkáját.
Emellett változatos időszaki kiállítások is szerepelnek a kínálatban.
buszberles@volanbusz.hu

A Csáky-kastély kertjében elterülő,
a Holt-Körös által körülölelt, páratlan szépségű Szarvasi Arborétumban évszázados fák között tehetünk kellemes sétát, a 2014-ben
megnyílt Körösvölgyi Állatparkban
pedig testközelből ismerhetjük
meg a Dél-Tiszántúlon egykor és
ma honos, illetve jelenleg terjeszkedő állatfajokat.

69.000,- Ft/csoport
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SZEGEDI FÜVÉSZKERT
Állandó programlehetőség a Szegedi Füvészkert történetének, szabadtéri és üvegházi gyűjteményeinek megismerése egy séta keretében. Iskolák és óvodák számára játékos foglalkozás igényelhető,
amely a vezetett kertbejárás mellett természetismerettel kapcsolatos
feladatsort is tartalmaz.

120.000,- Ft/csoport

AGGTELEK
Az Aggteleki Nemzeti Parkot az
ott található földtani természeti
értékek – a felszíni karsztformák
és a föld mélyén húzódó cseppkőbarlangok – megóvására hozták
létre 1985-ben. A park az Aggteleki-karszt területén, a Sajó és a
Hernád folyó között, mintegy 20

ezer hektáron terül el. A Baradla
barlangban egy kilométeres, egy
órán át tartó túrán ismerkedünk
meg hazánk e természeti kincsének legismertebb részeivel és csodás cseppkőképződményeivel.

349.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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Állatkertek, élményparkok
NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK
A Nyíregyházi Állatpark a sóstói üdülőövezetben, Nyíregyházától csupán
pár kilométerre található, ahol strandfürdő, falumúzeum és egy parkerdő is
várja a látogatókat. Az állatpark egy tölgyerdő mélyén, szinte háborítatlan
természeti környezetben ad otthont mintegy 500 állatfaj több mint 5000
egyedének. Közülük néhány kifejezetten különleges, mint például a fehér
tigris vagy a komodói sárkány.

200.000,- Ft/csoport

SZEGEDI VADASPARK
Csodálatos erdei környezetben, hatalmas területen fekszik a Szegedi
Vadaspark, amely közel 45 hektáros
kiterjedésével az ország legnagyobb
állatkertje. A park látogatói mintegy
140 faj több mint 650 egyedével
találkozhatnak, köztük olyanokkal,
amelyek európai viszonylatban is ritkaságnak számítanak.
Ilyen különlegesség többek között a
rozsomák, a csuklyás cerkóf, a fos�sza, a bambuszmaki, a lapátfülű ku-

buszberles@volanbusz.hu

tya, az észak-kínai párduc, az anoa,
a vízi őz, az ezüstös selyemmajom,
az aranyarcú gibbon, a sörényes
hangyász és a sörényes farkas.
Természetesen nem maradhatnak el
az olyan szokásos állatkerti kedvencek sem, mint az oroszlán, a szurikáta, a teve, a szibériai tigris, a zsiráf és
a zebra. Az állatokat földrajzi elterjedésük szerint mutatja be a park.

120.000,- Ft/csoport
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SZARVAS – MINI MAGYARORSZÁG
MAKETTPARK
Aktív iskolai kikapcsolódás az ország egyetlen interaktív makettparkjában,
a Mini Magyarországban. A Kárpát-medence és egyben a történelmi Magyarország mértani közeppontján, Szarvason megelevenedik történelmünk.
A rendkívül részletgazdag, speciális technikával készített makettek nemcsak
lélegzetelállító látványt, hanem interaktív élményt is nyújtanak. A gombnyomással indítható, alagutakon, hidakon, viaduktokon átkelő kisvonatok hazánk
leghosszabb szabadtéri vasútmakettpályáján robognak, a mini Balatonon és
Dunán pedig vitorlások és gőzhajók ringatóznak.

69.000,- Ft/csoport

GÖDÖLLŐ, VERESEGYHÁZI
MEDVEOTTHON
Magyarország egyik legnagyobb kastélya, a gödöllői királyi kastély történelmi és műemléki szempontból is kiemelkedő értéke hazánknak, a monarchia idején Erzsébet királyné kedvelt pihenőhelyeként szolgált. A barokk időszak és a királyi család gödöllői
tartózkodásának emlékeit állandó kiállítás mutatja be, míg a Gizella-szárny lakosztálya a legutóbbi időszak történéseit tárja elénk. A vasúti királyi váró az uralkodópár, Ferenc József és Sisi kényelmét szolgálta, mikor Gödöllőre látogattak. A neoreneszánsz
stílusú épületben Ferenc József zöld selyemtapétás várótermét és Erzsébet királyné
halványsárga selyemmel fedett várószobáját a bordó kárpitú hercegi váró köti össze.
Az 5,5 hektáros veresegyházi Medveotthonban a látogatók az állatokat azok zavarása nélkül, teljes biztonságban, testközelből láthatják. A védőrendszerrel körbekerített
területen a medvék számára tizenkét, szűk bejáratú, de öblös barlang, valamint két,
egyenként 160 négyzetméteres tó készült, amelyek az ivóvíz mellett játéklehetőséget is biztosítanak az állatoknak. A kifutóhoz tartozó erdős terület a fára mászás, a
rejtőzködés és a hűsölés örömét nyújtja a maciknak. Az itt élő állatok fajtái és egyedszáma folyamatosan változik, 2000 nyarán például farkasok befogadására is alkalmas kifutóval bővült a park. Kisebb számban mosómedvék, ormányos medvék és
rénszarvasok is élnek az otthonban. Említésre méltó az itt megfigyelhető madárvilág
is. A számos program mellett a fő attrakció, hogy a látogatók saját maguk, fakanálból
etethetik mézzel a mindig éhes macikat.

275.000,- Ft/csoport

buszberles@volanbusz.hu
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CSONGRÁD-BOKROS –
VADNYUGATI VÁROS
A vadnyugat története mindig tele
volt váratlan fordulatokkal: véget
nem érő kocsmai bunyókkal, bankrablásokkal, szájhős fegyverforgatókkal, az Újvilágba érkező szebbnél szebb fiatalasszonyok táncával,
mulatozással. A Vadnyugati Városban látványos és egyben mulatsá-

gos műsorok várják a vendégeket,
teljessé téve a családi programot.
De senki nincs biztonságban: a seriff bármelyik pillanatban lecsaphat
a „körözött bűnözőkre”, és azt sem
lehet tudni, mikor vágtat be a házak
közé egy felbőszült mohikán...

120.000,- Ft/csoport

Kultúra, néphagyomány
HORTOBÁGYI NEMZETI PARK

LÁTOGATÓKÖZPONT ÉS KÉZMŰVESUDVAR
Az 1999 óta az UNESCO Világörökség részét alkotó Hortobágyi Nemzeti
Parkban 82 ezer hektáron 4 tájvédelmi körzet és 19 különálló természetvédelmi terület található. A tökéletes síkságot szikes puszták, halastavak,
mocsarak, holtágak és nádasok színesítik – mind kiváló élőhely a gazdag
növény- és állatvilág számára. Nem szabad megfeledkezni az építészeti
értékekről sem, amelyek legfontosabb képviselője az 1827 és 1833 között
épült Kilenclyukú híd. A látogatóközpont és a kézművesudvar számos
programot kínál a nemzeti parkba érkező turisták számára: ingyenesen
látogatható természetrajzi kiállítás és természetbarát anyagokból kialakított játszótér várja őket, valamint megismerkedhetnek a vidékre jellemző
hagyományos mesterségekkel.

160.000,- Ft/csoport

buszberles@volanbusz.hu
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SZENTENDRE – SKANZEN

Szentendre határában különleges falu várja a látogatókat. A szabadtéri múzeum a magyar nyelvterület népi építészetét, lakáskultúráját,
gazdálkodását és életmódját mutatja be településnéprajzi szempontok alapján, tájegységekbe szervezve. A 46 hektáros természetvédelmi területen álló épületek és azok berendezési tárgyai pótolhatatlan értéket képviselnek. Az egyes tájakat bemutató házak kiállításait
folklórműsorok, kézműves-bemutatók, színházi előadások színesítik.
A skanzen egy része az 1920-as évekből származó vasúttal is bejárható, közel 2 kilométer hosszan.

268.500,- Ft/csoport

ETYEK – A FILMEK LENYŰGÖZŐ
VILÁGA
A Korda Filmpark Kelet-Közép-Európa első filmes témaparkja. A komplexum falai között forgatták többek között a Borgiák című tv-sorozat egyik
évadát, a Pokolfajzat 2. – Az Aranyhadsereg című játékfilmet, A katedrális
című sorozatot, de sok más külföldi és hazai film díszleteként is szolgált.
A látogatás során bejárjuk a filmekhez épített New York-i utcákat és a középkori díszletvárost. Megtekintjük a Korda Emlékkiállítást, amely a három
Korda fivér kalandos élettörténetét mutatja be.

298.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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Várak, városok, történelem
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

269.000,- Ft/csoport

buszberles@volanbusz.hu

7

DEBRECEN
A Református Nagytemplom a város legjelentősebb műemléke – a klasszicista
remekmű a Református Kollégium egykori diákja, Péchy Mihály tervei alapján
épült. A neves építész másik nagyszerű
alkotása a Református Kollégium, amely
a nagytemplommal egy időben készült.
A Déri Múzeum Munkácsy Terme ad otthont a monumentális Krisztus-trilógia
képeinek. A művek közös bemutatásá-

nak különlegessége, hogy maga Munkácsy sem látta együtt e három, bibliai
témát feldolgozó festményét.
Kellemes sétát tehetünk a debreceni
Nagyerdő fái alatt, emellett a parkban
gyógyfürdő, állatkert és vidámpark is
várja a látogatókat.

148.500,- Ft/csoport

ESZTERGOM

A Dunakanyar történelmi és kulturális kincsestára kétségtelenül Esztergom, a város épületei és múzeumai
több évszázadnyi emléket tárnak
elénk. A Várhegyen méltóságteljesen magasodik a 19. században
épült, klasszicista stílusú bazilika,
az ország legnagyobb temploma.
A Duna Múzeumban a hazai vízgazdálkodás történetével ismerkedhetünk meg, természetesen különös
figyelemmel a Dunára és vízgyűjtő
területére. A múzeum ezernél több

térkép mellett Széchenyi Istvánnak
címzett leveleket is őriz, de láthatunk
itt hajómaketteket és folyómederből
előkerült tárgyakat is.
Esztergomból több sétaút vezet fel a
vaskapui turistaházhoz, ahonnan lélegzetelállító panorámában gyönyörködhetünk. A hegytetőről belátni az
egész várost, a Garam torkolatát, a
Dunakanyart, tiszta időben pedig
egészen a mohi atomerőműig el lehet látni.

315.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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