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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, tanösvények, élményparkok
SZILVÁSVÁRAD, SZALAJKA-VÖLGY
A Bükk nyugati peremén fekvő üdülőhely mellett fekszik a lenyűgöző Szalajka-völgy, amelynek neve egy már rég elfeledett mesterségre utal. Itt állították elő ugyanis az üveggyártáshoz
nélkülözhetetlen alapanyagot, a hamuzsírt (kálium-karbonátot), amelynek latin nevéből – sal
alcali – képezték a szalajka szót. A völgy üdítő és szemet gyönyörködtető látványossága
a Fátyol-vízesés. A patak medrét több helyen felduzzasztották, a tavakban pisztrángot tenyésztenek. Rövid sétával elérhető az Istállós-kő aljában tátongó barlang – itt találták meg az
1970-es években hazánk egyik leggazdagabb őskori leletanyagát jó állapotban lévő tűzhellyel,
kőszerszámokkal.

96.000,- 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.

98.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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POROSZLÓ, ÖKOCENTRUM
Magyarország második legnagyobb állóvize a Tisza-tó. A Poroszlón található Tisza-tavi Ökocentrum szórakoztató módon, interaktív szemlélettel tárja az érdeklődők elé a Tisza-tó és a Tisza-völgy
természeti kincseit, gazdag élővilágát. A látogatóközpontban több
szinten találhatók állandó és időszaki kiállítások, és a kilátótorony
is innen közelíthető meg; a gigantikus méretű akváriumrendszer a
víz alatti élővilágot mutatja be. A főépületet körülölelő, több mint
héthektáros park egyszerre játszótér és állatkert, halászskanzen és
hagyományőrző baromfiudvar. Az itt töltött időt egy 45 perces hajózással lehet megkoronázni.

126.000,- Ft/csoport

MÁTRAHÁZA
Az ismert üdülőhelyről juthatunk fel hazánk legmagasabb pontjára, az 1014 méteres Kékesre.
Az ország „tetejét” kő jelzi, a mellette épített kilátóból pedig páratlan panoráma tárul elénk. Tiszta
időben nemcsak a Bükk és a Karancs, hanem még a
Magas-Tátra vonulatai is láthatók innen.

202.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu

2

IPOLYTARNÓC
Felbecsülhetetlen értékű ősmaradványok találhatók Ipolytarnócon.
A terület korát 17-20 millió évesre becsülik, az itt látható ősmaradványok
a különleges környezeti körülmények miatt maradtak fent épségben.
A több millió évvel ezelőtti trópusi
esőerdő növényzetét és állatvilágát
egy vulkáni katasztrófa pusztította
el. Egyórás vezetett sétát teszünk a
világhírű földtani ösvényen, ahol egy
tovatűnt világ páratlan emlékeit lehet megismerni. A különleges bemutatót az egykor itt élt állatok lábnyomai fölé vetített őslény-animációk
teszik érzékletessé. Tizenegy állatfaj

majdnem 3000, vulkáni hamu által
konzervált lábnyomát csodálhatjuk meg – ez a világ egyik leggazdagabb
őslénylábnyom-lelőhelye.
A látogatóközpontban 4D-s mozifilm
visz bennünket időutazásra, a különböző tanösvények (lombkorona
sétány, miocén erdő, kőszikla ösvény, bükkábrányi ősfák stb.) és a
fogadóépület kiállításai egyénileg is
megtekinthetők.

229.000,- Ft/csoport

Állatkertek, kalandparkok
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.

168.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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BUDAKESZI VADASPARK
A fővárostól alig néhány kilométerre fekvő egykori pihenőerdő napjainkban
vadasparkként üzemel, ahol számos állat figyelhető meg természetes környezetében. Az intézmény közel 26 hektáros területe egész évben sokrétű családi, szabadidős és sportprogramokat kínál a látogatók számára. A kijelölt sétautakról és magaslesekről szarvasok, őzek, vaddisznók, sőt kisebb-nagyobb
ragadozók – medvék, farkasok – is láthatók. A karámokban néhány szelídebb
állatot, például dámszarvast lehet simogatni és etetni. A gyerekeket dinópark
is várja 25 életnagyságú dinoszauruszmodellel.

291.000,- 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.

266.000,- Ft/csoport

buszberles@volanbusz.hu
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Várak, városok, történelem
BOLDOGKŐ VÁRA, SÁROSPATAK
Boldogkőváralja felett, egy ovális sziklán emelkedik a szabálytalan alaprajzú, belső tornyos boldogkői vár. Az erődítményben régészeti, hadtörténeti és pénztörténeti kiállítás,
zászló- és címertárlat, kovácsműhely és várbörtön, valamint Közép-Európa legnagyobb,
a magyar történelem híres csatáit bemutató ólomkatona-kiállítása várja a látogatókat.
A közelben fekvő Sárospatakot a Bodrog-parti Athénként is emlegetik gazdag történelmi és művelődéstörténeti hagyományai miatt. A város a Rákócziak idején élte fénykorát. A történelmi múlt jeles emléke a kastélyszerű vár, amely a hazai gótikus és reneszánsz építészet legértékesebbe alkotásai közé tartozik. A várban látható kiállítás
része a Sub Rosa erkélyszoba, amelynek mennyezetfestménye az egyetlen fennmaradt alkotás az egykori barokk faliképek közül. A legenda szerint ebben a szobában,
a „rózsa alatt” folytak a Wesselényi-összeesküvés titkos előkészítő tanácskozásai
I. Rákóczi Ferenc vezetésével. Sárospatak nemcsak váráról, hanem kollégiumáról is
híres, ahol számos neves írónk, költőnk és politikusunk tanult.

146.000,- Ft/csoport

FÜZÉRRADVÁNY, HOLLÓHÁZA, SÁROSPATAK
Százévesnél idősebb erdei- és feketefenyők szegélyezte úton érjük el a füzérradványi Károlyi-kastélyt, amelynek XVI. századi elődjét Ybl Miklós tervei alapján építettek át az 1800-as évek derekán. Hatalmas kiterjedésű,
védett angolkertjében platánóriásokat csodálhatunk meg, de a kastélymúzeum is számos látnivalóval vár. Hollóháza hazánk egyik legészakibb települése, a festői szépségű, erdőkkel övezett község porcelángyártásáról
híres. Az 1777-ben alapított gyár történetét a Hollóházi Porcelánmúzeumban ismerhetjük meg. Sárospatakot
a Bodrog-parti Athénként is emlegetik gazdag történelmi és művelődéstörténeti hagyományai miatt. A város
a Rákócziak idején élte fénykorát. A történelmi múlt jeles emléke a kastélyszerű vár, amely a hazai gótikus és
reneszánsz építészet legértékesebbe alkotásai közé tartozik. A várban található kiállítás része a Sub Rosa
erkélyszoba, amelynek mennyezetfestménye az egyetlen fennmaradt alkotás az egykori barokk faliképek közül. A legenda szerint ebben a szobában, a „rózsa alatt” folytak a Wesselényi-összeesküvés titkos előkészítő
tanácskozásai I. Rákóczi Ferenc vezetésével. Sárospatak nemcsak váráról, hanem kollégiumáról is híres, ahol
számos neves írónk, költőnk és politikusunk tanult.

182.000,- Ft/csoport

buszberles@volanbusz.hu
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FÜZÉR VÁRA, SZÉPHALOM
Füzér története összeforrt a közeli vulkáni kúp tetejére épült Árpád-kori váréval. Szapolyai János megkoronázása után körülbelül
egy évig itt őrizték a Szent Koronát, a várhegy hazánk hét természeti
csodájának egyike. A felújított erődítményben animációs filmekkel
színesített kiállításon ismerhetjük meg a füzéri vár és a vidék történetét. A ma már Sátoraljaújhelyhez tartozó Széphalmon felkeressük
a híres nyelvújító, Kazinczy Ferenc síremlékét. Az író lakhelye a 19.
század első évtizedeiben az ország egyik szellemi központja volt.
Erre emlékeztet minden arra járót a széphalmi kúria kertjében emelt
emlékcsarnok.

160.000,- Ft/csoport

SZERENCS
A Hegyalja kapujaként is emlegetett, gazdag múltú város több fontos történelmi esemény színhelye volt. Szerencsen született I. Rákóczi György
erdélyi fejedelem 1593-ban, majd 12 évvel később itt választották Magyarország és Erdély fejedelmévé Bocskai Istvánt. A szerencsi vár 1603-ban
került végleg a Rákóczi-család birtokába.
Az erődítmény ma a Zempléni Múzeum világhírű, egymillió darabos képeslapgyűjteményének, a Szerencsi Művelődési Központnak és Könyvtárnak,
valamint egy szállodának ad helyet. A Szerencsi Cukormúzeum a helyi cukorgyártás történetét eleveníti fel.

92.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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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.

182.000,- Ft/csoport

SÁROSPATAK

Gazdag történelmi és művelődéstörténeti hagyományai miatt Sárospatakot a Bodrog-parti Athénként
is emlegetik. A város a Rákócziak
idején élte fénykorát. A történelmi
múlt jeles emléke a kastélyszerű vár,
amely a hazai gótikus és reneszánsz
építészet legértékesebbe alkotásai
közé tartozik.
A várban található kiállítás része
a Sub Rosa erkélyszoba, amelynek
mennyezetfestménye
az
egyetlen fennmaradt alkotás az

egykori barokk faliképek közül.
A legenda szerint ebben a szobában,
a „rózsa alatt” folytak a Wesselényi-összeesküvés titkos előkészítő
tanácskozásai I. Rákóczi Ferenc vezetésével. Sárospatak nemcsak váráról, hanem kollégiumáról is híres,
ahol számos neves írónk, költőnk és
politikusunk tanult.

121.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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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

280.000,- Ft/csoport

SÁTORALJAÚJHELY
A Zemplén legnagyobb településének belvárosát a múltat idéző épületek mellett
a gondozott parkok teszik hangulatossá.
Sátoraljaújhely híres borpincéiről – ez az
egyetlen település hazánkban, ahol „templomot” is emeltek a bornak. Az egykori Magyar Királyi Állami Közpince Bortemplomként emlegetett épületének homlokzatát
a hegyaljai mezővárosok Zsolnay-kerámiából készített címerei díszítik.

140.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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EGER
Egyes feltételezések szerint a város nevét az Eger-patak mellett még ma is honos égerfáról kapta. Szent István király 1009-ben alapított itt püspökséget; a középkori Eger fénykorában, a XV. század második felében újra püspöki székhely lett. Megerősített várának
leghíresebb kapitánya Dobó István volt. Az erődítményt 1552-ben megtámadták a törökök, de a várvédők végül diadalmaskodtak a túlerőben lévő ellenség felett. A 40 napos ostrom eseményeit Gárdonyi Géza örökítette meg Egri csillagok című regényében.
Programunk során megismerkedünk a város nevezetességeivel: vár, minorita templom,
minaret, líceum, főszékesegyház, érseki palota, Gárdonyi Géza Emlékház.

125.000,- Ft/csoport

GYÖNGYÖS
A Mátraalja legnagyobb városa Gyöngyös, közigazgatási szempontból hozzátartozik Gyöngyöspüspöki, Mátrafüred, Mátraháza, Sástó és Kékestető is. Az egykori Orczy-kastélyban található Mátra
Múzeum állandó kiállítása a város és a régió történelme mellett a Mátra élővilágát és ásványait is
bemutatja. A vadászattörténeti gyűjtemény a főúri vadászatok eszközeit és szépségeit ismerteti
meg az érdeklődőkkel.

178.000,- Ft/csoport

TOKAJ
A Tokaj-Hegyaljai borvidék központja Tokaj. A város és a borvidék történetét a Tokaji Múzeum és
a Világörökségi Bormúzeum kiállításai mutatják be. A tárlatok nyújtotta élményt a település sétálóutcájának épületei – református templom, görögkatolikus barokk templom, 18. századi barokk
lakóházak – egészítik ki.

105.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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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 a
mohi atomerőműig is el lehet látni.

324.000,- Ft/csoport

TISZARÁD, KENÉZLŐ
Tiszarád területén már több ezer éve is éltek emberek – ezt egy, a vaskorból származó kard bizonyítja, amelyet a szőlőültetvények telepítésekor
találtak.
Kenézlő honfoglalás kori település, természeti adottságai miatt a magyarok által legkorábban megszállt területek egyike volt.

165.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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VISEGRÁD
Magyarország egyik legkisebb és legrégebbi városa a festői szépségű
Dunakanyarban, a fővárostól mindössze 30 kilométerre fekszik. Területe
már a rézkortól kezdve lakott volt, fénykorát pedig az Anjou-ház idején élte.
1338-tól egészen 1408-ig Visegrád volt a magyar királyok hivatalos székhelye, sőt Mátyás uralkodása idején az európai reneszánsz egyik központja
is. A település valóságos történelmi ereklye, építészeti értékei felbecsülhetetlenek. A városnézés mellett további programlehetőséget nyújt a vártól
alig pár száz méterre lévő téli-nyári bobpálya és a környék számos túraútvonala.

311.000,- Ft/csoport

Kultúra, néphagyomány
PUSZTAFALU, SZÉPHALOM
A Zempléni-hegység nemcsak páratlan szépségű természeti, hanem kulturális értékekben is bővelkedik. A pusztafalui Öreg Bence Turistaház és
Erdei Iskola festői környezetben várja a látogatókat, számos szórakozási, sportolási, tanulási és természetjárási lehetőséget kínálva. A ma már
Sátoraljaújhelyhez tartozó Széphalmon felkeressük a híres nyelvújító,
Kazinczy Ferenc síremlékét. Az író lakhelye a 19. század első évtizedeiben
az ország egyik szellemi központja volt. Erre emlékeztet minden arra járót
a széphalmi kúria kertjében emelt emlékcsarnok.

174.000,- 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.

286.000,- Ft/csoport

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.

185.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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OLASZLISZKA,
TOLCSVA,
BODROGOLASZI
Tolcsva a Bodrog folyótól kissé északra, a zempléni hegyek lábánál fekszik.
A település neves szőlőbirtokairól és imponzás főúri épületeiről ismert, a
Szirmay—Waldbott-kastély, a Dessewffy-kastély és a Rákóczi-kastély jelenleg közfunkciókat lát el. Olaszliszka és Bodrogolaszi a 13. században
idetelepített itáliai szőlőművelőkről kapta a nevét. Ma is élő közhiedelem,
hogy Olaszliszkán született 1802. szeptember 19-én Kossuth Lajos, a falu
egyik épületét ma is Kossuth-házként emlegetik. Bodrogolasziban egy kis

méretű, ám annál értékesebb, román stílusú templom emlékeztet a múltra. A 12. századi épületben találták meg a veronai származású reneszánsz
festő, Sebastiano Vini A Szent Család látomása című táblaképét, amely ma
restaurálva az esztergomi Keresztény Múzeumban látható.

117.000,- Ft/csoport

MÁRIAPÓCS
A magyar görögkatolikus egyház egyik leghíresebb búcsújáró helye
Máriapócs, amely a könnyező Mária-kegyképről vált ismertté. Az ikon először 1696. november 4-én, az akkori fatemplomban tartott misén kön�nyezett. I. Lipót német-római császár és magyar király Bécsbe szállíttatta
a képet, amelyről több másolat is készült. Az eredeti ikon és a másolatok
soha többé nem könnyeztek, csak az, amelyiket visszavitték Máriapócsra
– egyszer 1715-ben, majd legutóbb 1905-ben. A ma is látható, kéttornyú
barokk templom a 18. század közepén épült. Máriapócsot 2005-ben nyilvánították nemzeti kegyhellyé.

224.000,- Ft/csoport

buszberles@volanbusz.hu
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