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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
MOSONMAGYARÓVÁR, FUTURA
ÉLMÉNYKÖZPONT
Hazánk legnagyobb tudományos játszóháza számos programlehetőséggel várja a látogatókat. A négyszintes játszóházban minden korosztály talál magának szórakozási, tanulási
lehetőséget: planetáriumi előadás, látványos kísérleti bemutatók, áramot termelő szobakerékpár, hang- és fényjátékok. Felfedezésre vár a közel 300 éves magtárépületben kialakított
tudománytár, kideríthető a négy őselem – a Víz, a Föld, a Levegő és a Tűz – titka s ezeken túl
még a Szigetköz növény- és állatvilágát is bemutatják.

70.000,- Ft/csoport

BUDAKESZI VADASPARK
A Budapest közigazgatási határától alig pár
kilométerre lévő egykori pihenőerdő most vadasparkként üzemel, ahol számos vadon élő
állat természetes környezetében figyelhető meg.
Az intézmény közel 26 hektáros területen egész
évben sokrétű családi szabadidős-, és sportlehetőséget kínál a látogatók számára. A kijelölt
sétautakról és magaslesekről szarvasok, őzek,
vaddisznók, és kisebb-nagyobb ragadozók is,
például medvék vagy farkasok láthatók. A karámokban néhány szelídebb állatot, mint például a
dámszarvast simogatni és etetni is lehet.

190.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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FERTŐD – FERTŐRÁKOS
Fertőd a hajdani két Eszterházy-birtok Süttör és Eszterháza egyesülése után kapta
mai nevét. Legfontosabb látnivalója az Eszterházy-kastély, amely mai megjelenését
a XVIII. században nyerte el. Eszterházy „Fényes” Miklós építtette, a barokk-rokokó
együttes hazánk egyik legkiemelkedőbb műemléke. A kastély épületei közé tartozik a
Muzsika-ház, itt élt és dolgozott Joseph Haydn. A kastély megtekintése után továbbutazás 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.

155.000,- Ftcsoport

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.

250.000,- 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.

187.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu

Állatkertek, kalandparkok
GÖDÖLLŐ - VERESEGYHÁZI MEDVEOTTHON
Magyarország egyik legnagyobb kastélya a Gödöllői Királyi Kastély történelmi és műemléki szempontból is kiemelkedő értéke hazánknak. Erzsébet királyné kedvelt pihenőhelyeként szolgált a Monarchia idején. A barokk időszak és a királyi család gödöllői tartózkodásának emlékeit egy állandó
kiállítás mutatja be, míg a Gizella-szárny lakosztálya a legutóbbi időszak történéseit tárja elénk. A
Királyi Váróterem az uralkodópár –Ferenc József és Sissi- kényelmét szolgálta, mikor Gödöllőre látogattak. A neoreneszánsz stílusú, önálló épületben Ferenc József zöld selyemtapétás várótermét
és Erzsébet királyné halványsárga selyemmel fedett várószobáját a bordó kárpitú Hercegi Váró köti
össze. Az 5,5 hektár területen kialakított Veresegyházi Medveotthonban a látogatók az állatokat teljesen biztonságosan, testközelből, azok zavarása nélkül láthatják. A védőrendszerrel körbekerített
területen a medvék számára tizenkét, szűk bejáratú, de öblös barlang, valamint két, egyenként 160
m2 tó készült, ami az ivóvizüket és a játék lehetőségét is biztosítja számukra. A macik kifutójához
tartozó erdős terület a fára mászás, a rejtőzködés és a hűsölés örömét nyújtja. Az itt élő állatok fajtája és egyedszáma folyamatosan változik, pl. 2000 nyarán a Medveotthon farkasok befogadására is
alkalmas kifutóval bővült, mára 29 farkas lakja. Kisebb számban találhatók mosómedvék, ormányos
medvék és 2 rénszarvas is él az otthonban. Említésre méltó a megfigyelhető madárvilág is. Látványetetések, programok várják az idelátogatókat, akár saját kezünkkel, fakanálból etethetjük meg mézzel
a mindig éhes macikat.

235.000,- Ft/csoport
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KISLŐD – SOBRI JÓSKA
KALANDPARK
A Kislődön található kalandpark Magyarország egyik legnagyobb, és
legtöbb szolgáltatást nyújtó kalandparkja. A kicsiknek és a nagyoknak egyaránt végtelen sok játékban lehet részük, és a kötélpályák
akadályai is remek kihívást jelentenek mindenkinek. A kalandpályák
mellett, az ottani tó fölött futnak végig a csúszópályák is. Amik még
rád várnak: mászófal, íjászat, tekepálya, ugrálóasztal, kalandvár, fajátszótér, mountain bike pálya, csónakázás, ördögszekér, lovaglás,
légvár, labirintus, állatsimogató, lézerharc, vízipuffancs, rodeó bika,
ládaépítés, quad, űrkarika.

132.000,- Ft/csoport

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.

166.000,- 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

200.000,- Ft/csoport

CELLDÖMÖLKI „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.

190.000,- 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.

182.000,- Ft/csoport

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.

198.000,- 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.

170.000,- Ftcsoport

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 egy séta során átfogó képet kapunk a város múltjáról és
jelenéről, legfontosabb történelmi és egyházi emlékeiről (Kossuth utca, Óváros tér, vár). A Kittenberger Kálmánról elnevezett, 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.

120.000,- 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.

174.000,- Ft/csoport

KOMÁROM – MONOSTORI ERŐD
Komárom földrajzi elhelyezkedése miatt már a régmúltban is komoly stratégiai szerepet töltött be, a kezdetektől fogva emeltek itt földvárakat. A monostori erőd jelenlegi
formáját 1850 és 1871 között nyerte el a komáromi erődrendszer egyik utolsó tagjaként. Mire megépült, hiába volt Közép-Európa legnagyobb újkori erődrendszere, sajnos
már elavultnak számított, így eredeti funkcióját sosem tölthette be. A két világháború
között laktanyaként és kiképzőközpontként kapott szerepet, míg a szovjet megszállás alatt fegyverraktárként üzemelt. A rendszerváltást követően katonai szerepe megszűnt. Az itt látható Várak, korok, katonák című állandó kiállítás az egykor itt szolgálatot tett katonák mindennapi életét, valamint a haditechnika fejlődését mutatja be. Az
erődrendszer egy több órás séta keretei között szabadon bejárható.

85.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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Kultúra, néphagyomány
ŐRSÉG – A NYUGATI ŐRVIDÉK
A Vas megye délnyugati részén elterülő Őrség történeti és néprajzi régió,
mely részben átnyúlik a trianoni határokon túlra, Szlovénia és Ausztria
területére is. A túlnyomórészt az
Őrségi Nemzeti Park védelme alatt
álló tájegység jellegzetes falvai máig
őrzik az ősi „szeres” településfor-

mát, melynek jellemzője a néhány,
egymáshoz közel épített házból álló,
eredetileg rokoni kisközösségeket
alkotó „szerek” laza hálózata. A
történelmi Őrség központja a kilenc
szerből álló Őriszentpéter. A központi részen, Városszeren találjuk az Őrségi Nemzeti Park központját.

250.000,- Ft/csoport

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.

170.000,- Ftcsoport
buszberles@volanbusz.hu
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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.

174.000,- Ft/csoport

MAJK – VÉRTESSZŐLŐS – TATA
Majkon az erdők ölelte, tavak szomszédságában fekvő remeteségben a némasági fogadalmat tett szerzetesek 250 évvel ezelőtti életének békéjét találhatjuk meg. Az Európa-szerte kuriózumnak számító barokk műemlék-együttes 17 cellaházból, templomtoronyból és kolostorból áll. Vértesszőlős határában egy kőbányában tárták fel Európa
egyik legidősebb, több százezer éves telephelyét. Az ásatás során napvilágra került a
Sámuelnek elnevezett előember tarkócsontja. Az előemberek lakta területen, a Magyar
Nemzeti Múzeum kiállítása mutatja be a látogatóknak mindazt, amit feltártak. Tata az
ősidők óta lakott település, az Árpád-házi uralkodók idején királyi birtok volt. A Zsigmond által emelt négyzetes alaprajzú, négy saroktornyos, belső udvaros várnak ma
csak déli szárnya, illetve a többi részének feltárt alapfalai láthatóak. A vár az Öreg-tó
partján áll festői környezetben, mellette az Eszterházy-kastély és a Hősök tere található, ahol az egykori zsinagóga és az I. világháborús emlékmű is áll. A város látnivalóit
közel egyórás kisvonatozással is megtekinthetjük.

123.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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Külföldi ajánlatok
BÉCS: SCHÖNBRUNN ÉS A
TENGER HÁZA
A schönbrunni kastély, a császári család egykori nyári
rezidenciája, Európa egyik legszebb barokk építménye.
A belső tér rokokó stílusú, a falfelületek többnyire fehérek és 14 karátos aranylemezekkel díszítettek. A Tükörteremben valaha gyermekként Mozart zenélt, a kör
alakú Kínai teremben Mária Terézia tartotta titkos megbeszéléseit, a Vieux-laque szobában Napóleon tanácskozott. A legszebb rokokó belsők egyike a Milliós szoba, amelynek falborítása rózsafából készült valamint
értékes indiai és perzsa miniatúrák díszítik. Autóbuszos
városnézés Bécsben, majd a főváros egyik új nevezetességébe, a Tenger Házába látogatunk, ahol mindenki
egyénileg fedezheti fel a tengerek bemutatott élővilágát.
A 300.000 literes medencében többek között fekete- és
fehérúszójú szirticápák, bambuszcápák és tengeri teknősök úszkálnak. A pörölycápák számára egy 150.000
literes zárt medencét alakítottak ki. A Trópusi Házban
és a Krokiparkban szabadon repülő madarakkal, szaladgáló majmokkal, krokodilokkal találkozhatunk. Egy
mesterséges cseppkőbarlang grottában több mint 100
éjszakai állatot és barlanglakót figyelhetünk meg: mérges óriás ezerlábúakat, harci tücsköket, szem nélküli
barlangi halakat és UV fényben kísértetiesen világító
skorpiókat.

190.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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BÉCS: SCHÖNBRUNNI ÁLLATKERT
Napunkat a schönbrunni állatkertben töltjük, amely a világ legrégebben működő állatkertje és már háromszor választották Európa legjobb állatkertjévé. A világon először
itt született emberi tartásban nevelt afrikai elefánt, itt fogant először természetesen
úton panda bébi (a tavaly született ikerpandák az állatkert legnépszerűbb lakói).
Több mint 500 állatfaj él itt modern és nagy területű kifutókon – a szibériai tigristől a
vízilón át az orrszarvúig. Különleges látnivalók: az esőerdő-ház, a nagy dél-amerikai
terület és az ORANG.erie, mely az orángutánok otthona. Az etetések szórakoztató
programot jelentenek.

190.000,- Ft/csoport

EGY NAP A MESEPARKBAN
A Fertő tótól néhány kilométernyire található St. Margarethen-i Familypark 145.000 m2–en kínál önfeledt kikapcsolódást minden korosztálynak. A parkban négy tematikus rész
található: Élményvár, Meseerdő, Falusi gazdaság és Kalandsziget. A számtalan pörgő, forgó és mozgó játékok mellett a
mesepark további kalandot is kínál: émény- és vízi játszótér,
mászókák, kötélpark, zenés színház és érdekes csináld magad foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat egyaránt. A
parkot körülölelő erdőben színes virágágyások, patakocskák,
valamint formára nyírt sövények és fák gondoskodnak az idilli hangulatról. A meseparkban töltött idő kb.: 6 óra.

150.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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VÁRAK AZ ŐRVIDÉKEN
Güssing várát már 1157-ben említi oklevél. A királyi várat az uralkodó a 16.
században ruházta át a Batthyány családra, akiknek ma is itt van a birtokközpontjuk. Burgenland szép tájain továbbutazva érkezünk meg egy igazi romantikus lovagvárhoz Lékán. A Kanizsai és a Nádasdy család által is lakott vár a
Kőszegi-hegységben, egy, a Gyöngyös pataktól körülvett sziklán emelkedik.
Napunkat a bájos kisvárosban, Kőszegen fejezzük be, ahol a mai napig is
harangoznak 11:00 órakor a hős várvédők tiszteletére. Városnézésünk során
a felújított várat is megtekintjük, átsétálunk a Hősök kapuja alatt, felfedezzük
a Jurisics tér látnivalóit.

245.000,- Ft/csoport

CSOKIVÁSÁRLÁS, HAJÓZÁS,
POZSONYI SÉTA
A napot a Hauswirth csokoládégyárban kezdjük, ahol a csokoládé készítés rejtelmeinek megismerése után vásárolhatunk is a finomságokból.
Továbbutazás a nyugati határszél egyik bástyája, a magas szikla tetején
épült Dévényi vár romjaihoz, ahonnan csodás panoráma tárul elénk. A
vár alatt található kikötőből hajóval folytatjuk utunkat a szlovák fővárosba, Pozsonyba. Az impozáns vár már messziről látható. A 85 m magas
várdombon épített vár már a 9. század végén jelentős szerepet töltött be.
Városnéző séta (óváros, Mihály-kapu, Szt. Márton-székesegyház, Prímás
palota), majd rövid szabadprogram a belvárosban.

168.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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