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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
GÁNT – BÁNYALÁTOGATÁS
A Vértes hosszanti árkos süllyedékében jött létre a hazai bauxitbányászat egyik központja 1926-ban. A gánti bánya kitermelése a világon a bauxittermelés 1/5-ét jelentette. A régi
bánya területén létrehoztak egy 13 állomásból álló tanösvényt, melyen végigsétálva megismerkedhetünk a környék földtani sajátosságaival, a bánya történetével és „termékeivel”. A
bányagödör szélén a mesterségesen kialakított tárnában és udvarán alakították ki az érctelep
felfedezőjéről elnevezett múzeumot, ahol végigkísérhetjük a fejtés műveleteit. A vágatban
továbbá bányászati szerszámok, eszközök és régi fényképek kerültek kiállításra. Az udvaron
két hajdani bauxitszállító mozdony is helyet kapott.

68.000,- Ft/csoport

CSÓKAKŐ – ORONDPUSZTA
A Vértes erdő borította, 208 m magas, déli peremén áll Csókakő vára.
Kaputornya és a hegyormot körülfogó, terjedelmes, fehérlő falai körül, a
napsütötte hegyoldalra szőlőskerteket telepítettek. A Vár egykor a völgyön
átvezető út őre volt. Feltárása során egyedi építészeti megoldások kerültek
elő, különleges a gótikus kapuzata. Orondpuszta a Vértes lábánál található
majorság, ahol magyar tarka teheneket tartanak, és tejtermékük feldolgozásával foglalkoznak. A tanyán a tehenek mellett kecskék, lovak, pónik is
élnek. Természetközeli élmény, tanulási lehetőséggel.

60.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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GAJA PATAK VÖLGYE – TANÖSVÉNY,
FEHÉRVÁRCSURGÓ, BODAJK
A Gaja-szurdok a Bakony egyik leghangulatosabb patakvölgye, a hegység legkeletibb
részén, fekszik, ott ahol dombokká szelídülnek a hegyek. A patak medrét természetes
formájában hagyták meg, partja mentén ligetes erdőben haladva jutunk el a barlangokhoz, ahol a legenda szerint Sobri Jóska is menedéket talált. A Károlyi-kilátótól
mesésé panoráma tárul elénk tiszta időben. Fehérvárcsurgó esetében a természet
bőkezű volt: A Móri-árok déli részén jók a vadászati lehetőségek, a Gaja Patak mentén pedig rengeteg kirándulóhely található. A területéről az első emlékek a vaskorból
származnak, amikor egy földvárat építettek ide. A település fő nevezetesége a késő
klasszicista stílusban épített Károlyi-kastély, amelyet YBL Miklós tervei szerint alakítottak át romantikussá. Száz szoba, díszes szalon és az udvari kápolna megtekintése
mellett a 45 hektáros angolpark csábít sétára. A Bakonyalján, Bodajkon találjuk a 13
holdas parkkal körülvett Lamberg-kastélyt. A hegy lábánál feltörő, ásványi anyagokban gazdag forrás egy része tóvá alakítva népszerű fürdőhely.

72.000,- Ft/csoport

PÖRBÖLY – GEMENCI KALANDOZÁS
A Gemenc déli kapuja, Pörböly – az itt kialakított Ökoturisztikai Központ programjai
a bakancsos, a kerékpáros, a vízi turistáknak és az erdei vasút szerelmeseinek egyaránt izgalmas élményeket ígér. A Gemenci erdőben tett látogatást 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 is. Vonatra szállva fedezzük fel a Duna árterének varázslatos világát. A holtágakkal, belső tavakkal szabdalt buja erdőt kisvasút szeli ketté. A
megállókban tanösvények, megfigyelőtornyok, halászati bemutatóhely szemlélteti a
páratlan növény- és állatvilággal bíró tájat.

185.000,- Ft/csoport

buszberles@volanbusz.hu
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FERTŐRÁKOS – SOPRON,
csokivarázzsal

Utazás Fertőrákosra, útközben rövid megálló a Páneurópai Piknik Emlékhelynél, amely az 1989-es határnyitásnak állít emléket. Látogatás a
nemrégiben felújított világhírű fertőrákosi kőfejtőben, ahol a fantasztikus
akusztikájú barlangszínházon kívül még egy a terület természeti, kőzettani
és őslénytani értékeit bemutató kiállítás is várja a látogatókat. A délutáni
órákat Sopron felfedezésével töltjük, hazánk műemlékekben második leggazdagabb városa egykor szabad királyi város volt. Városnéző séta során
ismerkedünk a „Hűség és a szabadság” városával: Tűztorony, Fő tér, Kecske-templom; közben király-koronázásokról hallunk és a Zöld-kő legendájával is megismerkedünk. Programunk része a „csokoládé-élmény” is, melyet
a Harrer csokigyár által ízlelhetünk meg: betekintés a kiváló minőségű csokoládé készítésébe, kóstolás, vásárlási lehetőség.

269.000,- 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 hallépcsőbuszberles@volanbusz.hu

höz. 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.

198.000,- Ft/csoport
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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.

123.000,- Ft/csoport

Várak, történelem
PÁKOZD
Pákozdnak már a bronzkorban földvára volt, nevét már Anonymus is említi. A
falut az 1848. szeptember 29-i győztes csata tette legendássá. A csata első
emlékművét a falu főutcáján állították, napjainkban a Katonai Emlékpark ad
lehetőséget leróni tiszteletünket. Az emlékhely célja, hogy akadálypálya, lézerharc, hazafiság iskolája és különböző animációs programok szervezésével
bemutassa az 1848-ban alakult Magyar Honvédség történetét, az elmúlt 170
év főbb katonai eseményeit és emléket állítson e korok ismert és ismeretlen
katonahőseinek. A szomszédos Arborétum a Velencei-tó növényvilágával ismertet meg, a Bence-hegyi kilátóból pedig a tó vidékének lenyűgöző tájképét
csodálhatjuk meg. A Szúnyog-sziget valaha sziget volt, ma már a mesterséges
töltés miatt félsziget. A Velencei-tó talán legszebb része, gazdag növény- és
állatvilággal rendelkezik.

68.000,- 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 egészen a
mohi atomerőműig el lehet látni.

168.000,- Ft/csoport

TIHANY
Tihany nevezetessége a Bencés Apátság, melynek alapítólevele a magyar
nyelv első írásos emléke. Tihany magyar történelmi vonatkozású múltja I.
András királlyal kezdődik, aki 1055-ben itt építtette meg családja temetkező helyét, és egyben egy kolostort is. Ez a sír a mai apátság altemplomában megtekinthető. Nevezetes még az apátság és a Visszhang-domb között keletkezett Echo, a tihanyi visszhang is, mely tiszta időben még most
is hallható. A Tihanyi-félsziget dombjai ölelik körül a vulkán kitörés helyén
keletkezett tavat. A Belső-tó 25 m-rel a Balaton vízszintje felett található,
napjainkban egy igazi horgászparadicsom. A tó nyugati partján állva csodálatos panorámát élvezhetünk, a szürke marhák előttünk, mögöttük az
apátság kettős tornya, melynek képe visszatükröződik a vízen.

112.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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TÁC – GORSIUM
Egy homokos lösztábla enyhén hullámos felszínén, a Sárvíz-vülgyben Tác
falutól éppen 1 római mérföldre (1400 m) található a római kori Gorsium
város romterülete. I.sz. 46-47-ben alapított római katonai tábor volt. majd a
II. században tartománygyűlés helyszíne lett. Az 1200 személyes nézőtérrel
bíró, korhű szabadtéri színpadon ókori tárgyú drámákat, gladiátorjátékokat
mutatnak be.

58.000,- Ft/csoport

Városok, kultúra, néphagyomány
SKANZEN, SZENTENDRE
Szentendre határában patinás falu várja a látogatókat. A szabadtéri múzeum a magyar nyelvterület népi építészetét, lakáskultúráját, gazdálkodását és
életmódját településnéprajzi szempontok alapján, tájegységekbe szervezve
mutatja be. A 46 hektáros természetvédelmi területen álló épületek, valamint
azok berendezési tárgyai pótolhatatlan értéket képviselnek. Egyes tájakat
bemutató házak kiállításait folklórműsorok, kézműves bemutatók, színházi
előadások színesítik. Egy, közel 2 kilométer hosszú szakasz az 1920-as évekből származó vasúttal is bejárható.

140.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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GYŐR
Győr, a vizek városa. A barokk belváros kihagyhatatlan látnivalói: Városháza, Széchenyi tér, Nagyboldogasszony-székesegyház (Bazilika), Szent László Látogatóközpont (Szent László hermája), Káptalandomb, Püspökvár. A győri Xantus János Állatkert bemutatja a természet csodáit és a megmaradásukat fenyegető veszélyeket.
Lehetőséget ad a kellemes pihenésre, tapasztalatszerzésre valamint szórakozásra,
kikapcsolódásra is. Az állatbemutatás mellett a kert egyéb kulturális és sportrendezvények helyszíne és az oktató-nevelő tevékenység színtere is egyben. Ez teszi
különösen vonzóvá az állatkertet mindenki számára.

130.000,- Ft/csoport

PANNONHALMA
Fő nevezetessége az Apátság. A Világörökség részét képező Pannonhalmi Bencés
Főapátság épületegyüttese a Dunántúl egyik legértékesebb, legimpozánsabb építészeti
emléke. Alapjait 996-ban Géza fejedelem kezdte meg és 1002-ben I. István fejezte be, azóta is folyamatosan működő Szent Benedek-rendi monostor. Már az Árpád-házi királyok
korában jelentős szerepet játszott. Az apátság turisták számára is látogatható részei: a
13. századi templom és altemplom, a 15. századi kerengő és a 19. századi könyvtár. Az
épületegyüttesben működik az ország egyik legnívósabb középiskolája a bencés gimnázium. Az apátság területén arborétumot és egy hazánkban páratlan gazdagságú gyógynövénykertet is találunk.

115.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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SOPRON, kaland és csokoládé
A soproni kalandpark a Lővérekben a Károly-kilátó felé vezető úton található. Hatalmas fák, friss erdei levegő és izgalmas kötélpályák várják a felejthetetlen élményekre
vágyókat. Különböző nehézségű pályákon tesztelheti mindenki az ügyességét és a
bátorságát: 3 különböző nehézségű gyerekpálya, 3 különböző nehézségű és magasságú felnőtt pálya és 1 csúszópálya közül lehet választani életkor és magasság
szerint. A program csokiélménnyel bővíthető, melyet a Harrer csokigyár által ízlelhetünk meg: betekintés a kiváló minőségű csokoládé készítésébe, kóstolás, vásárlási
lehetőség.

268.000,- Ft/csoport

HEREND – TIHANY
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. Tihany nevezetessége a Bencés Apátság, melynek alapítólevele a magyar nyelv első
írásos emléke. Tihany magyar történelmi vonatkozású múltja I. András királlyal kezdődik, aki 1055-ben itt építtette meg családja temetkező helyét,
és egyben egy kolostort is. Ez a sír a mai apátság altemplomában megtekinthető. Nevezetes még az apátság és a Visszhang-domb között keletkezett Echo, a tihanyi visszhang is, mely tiszta időben még most is hallható.

123.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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ZIRC
A ciszterci szellemiség hazai központja az 1182-ben alapított Zirci Cisztercita Apátság. A barokk stílusú apátsági templomot 1752-ben szentelték
fel, egyedülálló értéke a két orgona és a kor híres festőjének, Maulbretschnek munkái. Az Egyháztörténeti kiállítás az itt élő szerzetesek korábbi
és jelenlegi mindennapjaiba enged betekintést, a Műemlékkönyvtár közel
65.000 példányos gyűjteménye pedig kivételes. Az apátság műemléki környezetében angolkert stílusban létesült hazánk legmagasabb fekvésű fás
gyűjteménye.

95.000,- Ft/csoport

„VULKÁNTÚRA”, ZIRC
A celldömölki Vulkánház külső és belső megjelenése is kuriózumnak számít: építőanyagaiban ragadja meg
a különleges természeti képződmények mibenlétét. A vulkáni kőzetek és a felszínre tört láva építőipari kellékekkel történő kifejezése egyedi képet ad az egyébként sem elhanyagolható szépségű tájban; közvetlenül
mellette terül el a természet alkotta ihletője, az 5 és fél millió éves bazaltvulkán, a Ság-hegy. Belépve a Látogatóközpontba egy interaktív kiállításon a magma útját végigjárva, a kürtőn keresztül jutunk el a kitörési
pontig, de addig hosszú és izgalmas út vezet. A felfedezőteremben a vulkánosság jelenségeivel ismerkedünk meg, a tűzhányóterem az anyagok és formák kincsestára – a terem közepét Európa legnagyobb is
legismertebb működő tűzhányója, az Etna élethű mása foglalja el. Továbbhaladva a Naprendszer bolygóinak vulkanikus tevékenységéről is információt kapunk valamint megszilárdult lávafelszínen is járhatunk. A
Sághegy-terem ablakából a gyönyörű panorámában gyönyörködhetünk, testközelből szemlélve az egykori
tűzhányó mára megszelídült vonulatait. A ciszterci szellemiség hazai központja az 1182-ben alapított Zirci
Cisztercita Apátság. A barokk stílusú apátsági templomot 1752-ben szentelték fel, egyedülálló értéke a két
orgona és a kor híres festőjének, Maulbretschnek munkái. Az Egyháztörténeti kiállítás az itt élő szerzetesek
korábbi és jelenlegi mindennapjaiba enged betekintést, a Műemlékkönyvtár közel 65000 példányos gyűjteménye pedig kivételes. Az apátság műemléki környezetében angolkert stílusban létesült hazánk legmagasabb fekvésű fás gyűjteménye.

180.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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VESZPRÉM
A „Királynék városa” Veszprém, ahol városnéző séta során átfogó képet kapnak a város múltjáról és jelenéről, legfontosabb történelmi és egyházi
emlékeiről (Kossuth utca, Óváros tér, vár), majd látogatás 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.

88.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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