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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
FÖLDES
Földes gyógyvize kincset ér magas sótartalma miatt. A strandfürdő remek kikapcsolódást
és felüdülést nyújt. A Bihari-sík tanösvény a Nagy-Sárrét kistáj egykor mocsarakban gazdag
északi részén a Tájvédelmi Körzet természeti értékeit mutatja be. Végig járva a kijelölt útvonalat változatos, a Bihari-síkra jellemző tájjal, élőhelyekkel találkozhatunk. Kaszálók, legelők
mellett kiserdők, bokrosok váltják egymást. Bepillantást nyerhetünk a tocsogók, mocsarak és
csatornák élővilágába is. Az élőhely fenntartásában nagy szerepe van az itt legelő bivalygulyának. Számos közönséges faj mellett nem kevés ritka, fokozottan védett élőlénnyel ismerkedhetünk meg, ebben két megfigyelőtorony és bemutatótáblák is segítenek.

92.000,- Ft/csoport

SZARVASI ARBORÉTUM
A város legnagyobb turisztikai vonzereje a Szarvasi Arborétum. A Holt-Körös partján elterülő
kert alapítója Bolza József (Pepi gróf), kinek örököse Bolza Pál folytatta azt a csodálatos munkát,
amely egy világhírű tájképi kertet hozott létre. A
Szarvasi Arborétumban öt fás gyűjtemény található 82 hektáron, a világ számos tájáról érkezett,
több, mint 1600 fa- és cserjefajjal. Az év minden
napján varázslatos látványt nyújtó kert számos
kiegészítő programmal és bemutatóhellyel várja
a természet szerelmeseit.

230.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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KÖRÖSVÖLGYI LÁTOGATÓKÖZPONT ÉS
ÁLLATPARK, SZARVAS
Szarvason, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság központja mellett került kialakításra a Körösvölgyi Látogatóközpont, amelyben természetvédelmi kiállítás, széles
körű programok, szolgáltatások várják az érdeklődőket. Nemzeti Parkunk ezen bemutatóhelyén állandó kiállításon ismerhető meg a Dél-Tiszántúl tájtörténete, természeti
értékei, élővilága, a Körös-Maros Nemzeti Park munkája. Megtekinthetőek változatos
időszaki kiállítások. A Csáky-kastély kertjében elterülő páratlan szépségű, a Kákafoki
Körös holtág által körülölelt Anna-ligetben évszázados fák között lehet kellemes sétát
tenni, ahol a 2014-ben megnyílt Körösvölgyi Állatparkban testközelből ismerhetik meg
a Dél- Tiszántúlon egykor és ma honos, illetve jelenleg is terjeszkedő állatfajokat.

230.000,- Ftcsoport

MINI MAGYARORSZÁG MAKETTPARK,
SZARVAS
Aktív iskolai kikapcsolódás az ország egyetlen interaktív parkjában, a Mini Magyarország makettparkban. A történelmi Magyarország és egyben a Kárpát-medence mértani
közepén, Szarvason, hazánk egyetlen interaktív makettparkjában megelevenedik történelmünk. A rendkívül részletgazdag, speciális technológiával készült makettből álló park
nem csak lélegzetelállító látványt, de interaktív élményt is nyújt. A kisvonatok hazánk
leghosszabb szabadtéri vasút-makett pályáján robognak olyan jeles állomásokat érintve,
mint a Zombori vagy a Kétegyházi vasútállomás. A mini Balatonon és Dunán ringatózó
vitorlások, gőzhajók, a gombnyomásra megszólaló, hangzó épületek a legkisebbektől a
nyugdíjas korosztályig mindenkinek különleges élményt jelentenek.

242.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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POROSZLÓ ÖKO CENTRUM
Magyarország második legnagyobb tava a Tisza-tó. A poroszlói Tisza-tavi Ökocentrum szórakoztató módon, interaktív szemlélettel tárja a látogatók elé a Tisza-tó és a Tisza-völgy természeti kincseit és gazdag élővilágát. A látogatóközpontban több szinten találhatóak az állandó
és időszaki kiállítások és egy kilátó torony is innen közelíthető meg. Itt található egy gigantikus méretű akváriumrendszer, mely a víz alatti élővilágot mutatja be. A főépületet körül ölelő
több mint 7 hektáros park egyszerre játszótér és állatkert, halászskanzen és hagyományőrző
baromfiudvar. Az itt töltött időt egy 45 perces hajózással lehet megkoronázni.

140.000,- Ft/csoport

AGGTELEK
Az Aggteleki-karszt hazánk nemzeti parkjai közül az első, amelyet hangsúlyozottan a földtani
természeti értékek, a felszíni formák és a felszín
alatt húzódó barlangok megóvására hoztak létre
1985-ben. A nemzeti park Észak-Magyarország
karsztvidékén a Sajó és a Hernád folyó között,
mintegy 20.000 hektár területen helyezkedik el.
A Baradla-barlangban 1 órás 1 km hosszúságú Aggteleki rövidtúra a barlang legismertebb
részeit mutatja be, csodás cseppkőképződményekkel találkozhatunk.

252.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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MISKOLC – MISKOLCTAPOLCA –
LILLAFÜRED
A Bükkben fakadó Szinva patakés a Sajó folyó találkozásánál alakult ki
Észak-Magyarország régióközpontja. Régi hagyományaira építve ma egyre
karakteresebbé válik, kulturális örökségére alapozva erősödik szellemi kisugárzása: elég végig sétálni Miskolc belvárosán az Ady hídtól a Városház térig. A
belvárost eklektikus stílusú házak sora színesíti. A színház épülete volt hazánk
első kőszínházainak egyike. Az avasi református templom és a különálló harangtorony a város szimbóluma. A templom mellől lépcsősor vezet az Avasi
kilátóhoz: teraszáról vethetünk egy pillantást az alattunk hosszan elnyúló belvárosra. Miskolctapolca fürdőközpontjával, gyönyörű fekvésével és erdős környezetével érdemelte ki a hírnevét. A barlangfürdő európai ritkaságnak számít,
a közelben hatalmas ősfák között található a csónakázótó. A hegyekkel körülölelt Hámori-tó partján található Lillafüred. A híres Palotaszálló Mátyás-korabeli
vadászkastélyt mintáz. A hegyoldalban lévő Szeleta-barlang őskori eszközök
lelőhelyeként vált a Szeleta-kultúra névadójává.

196.000,- Ft/csoport

SÍKFŐKÚT
A kedvelt kiránduló- és üdülőhely Noszvaj mellett, a varázslatos környezetben vezető
úton elérhető a Várkút é s a Kány-patak forrása is. Síkfőkút és Várkút a Bükk egyik legszebb vidéke, természetjárásunk során hárs-kőris sziklaerdők, karszt-bokorerdők, árvalányhajas sziklagyepek mellett vezet utunk.

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

328.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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Várak, városok, történelem
FŰZÉR – SZÉPHALOM
Füzér története összeforrott a közeli vulkáni kúp tetejére épült Árpád-kori váréval. 1526-ban, Szapolyai János koronázása tán egy
évig itt őrizték a magyar királyi koronát. A füzéri várhegy hazánk 7
természeti csodájának egyike. A felújított várban animációs filmek
bemutatásával színesített kiállítás során ismerhetjük meg Füzér
vára és a Szalánci vár történetét. Széphalmon tisztelgés a nyelvújító
Kazinczy síremléke előtt, aki a települést saját maga nevezte el. Az
író lakhelye évtizedeken át az ország egyik szellemi központja volt.
Erre emlékeztet minden arra járót a széphalmi kúria kertjében emelt
emlékcsarnok.

238.000,- Ftcsoport

SZERENCS – TOKAJ
A Hegyalja kapujaként emlegetett, gazdag múltú várost Bocskai István, Thököly Imre valamint a Rákóczi család korszaka és függetlenségi mozgalma tette
fontos helyszínné. A 14. századi református templomban választották erdélyi
fejedelemmé 1605-ben Bocskai Istvánt. A Rákóczi-vár 1603-ban vált a Rákóczi
család örökös tulajdonává, majd jelentős építkezések után a birodalom központjává. Ma a várban a Zempléni múzeum (érdekessége a több mint 800.000
db számláló képeslapgyűjtemény), a Városi Kulturális Központ és a Könyvtár
üzemel. A cukorgyár múzeuma a cukorgyártás történetét eleveníti fel. A Tokaj-Hegyaljai Borvidék központja Tokaj. A város és a borvidék történetét a Tokaji
Múzeum és a Világörökségi Bormúzeum kiállításai mutatják be. A város sétálóutcájának épületei (református templom, görög katolikus barokk templom, és
a XVIII. századi barokk lakóházak) a múzeumi élményt egészítik ki.

168.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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NYÍREGYHÁZA
A Nyíregyházi Állatpark a sóstói
üdülőövezetben, Nyíregyházától
csupán pár kilométerre található,
ahol strandfürdő, falumúzeum
és egy parkerdő is várja az idelátogatókat. Az Állatpark egy tölgyerdő mélyén, szinte háborítat-

lan környezetben ad otthont az
állatvilág ötszáz fajának és több
mint ötezer egyedének. Közülük
néhány kifejezetten különleges,
mint a fehértigris vagy a komodói sárkány.

98.000,- 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

350.000,- 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.

391.000,- 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.

377.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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SÁROSPATAK
Gazdag történelmi és művelődéstörténeti hagyományai miatt Bodrog-parti Athénként is emlegetik
a Sárospatakot. Fénykorát a Rákóczi család idején élte. A történelmi múlt jeles emléke a várkastélyszerű vár, amely a hazai gótikus és reneszánsz építészet legértékesebbei közé tartozik. A várban
található kiállítás része a Sub Rosa-erkélyszoba, melynek mennyezetfestménye az egyetlen megmaradt alkotás a barokk faliképek közül. A legenda szerint ebben a szobában a „rózsa alatt” folytak
a Wesselényi-féle összeesküvés titkos előkészítő tanácskozásai I. Rákóczi Ferenc vezetésével. Sárospatak nem csak váráról, hanem kollégiumáról is híres, a város épületei mellett méltán lehetünk
büszkék az itt tanult diákokra is.

188.000,- Ft/csoport

SÁTORALJAÚJHELY
Zemplén legnagyobb városának belvárosát
a múltat idéző épületek mellett a gondozott parkok teszik hangulatossá. A város
híres a borpincéiről – ez az egyetlen település, ahol templomot is emeltek a bornak.
Az egyik leggazdagabb borpince fölé épült
a hegyaljai városok címerével díszített, tornyos bortemplom.

203.000,- Ft/csoport

buszberles@volanbusz.hu
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EGER – NOSZVAJ
Egyes feltételezések szerint a város a nevét az Eger patak mellett még ma is honos
égerfáról kapta. István királyunk 1009-ben alapított itt püspökséget. A középkori Eger
fénykora a 15. század második felében újra püspöki székhely lesz. Várát megerősítették,
kapitánya Dobó István volt. 1552-ben támadták meg a törökök, de a várvédők nem adták
a várat. A 40 napos ostrom eseményeit Gárdonyi Géza örökítette meg az Egri csillagok
c. regényében. Ismerkedés a várossal: vár, Minorita-templom, Minaret, Líceum, Főszékesegyház – hazánk harmadik legnagyobb temploma, Érseki palota, Gárdonyi Géza Emlékház. Noszvajban a népi építészet emlékeit őrzik a 19. század elején kialakított barlang- és pincelakások. A De La Motte kastély a magyar kastélyépítészet egyik remeke. A
kastély állandó lakhelyként szolgált a családnak, ahol mozgalmas társasági életet folytattak. Mint művészetpártolók, meghívták az akkoriban Egerben vendégeskedő Déryné
Széppataki Rózát is.

210.000,- Ft/csoport

SZERENCS
A Hegyalja kapujaként emlegetett, gazdag múltú várost Bocskai István, Thököly Imre valamint a Rákóczi család korszaka és függetlenségi mozgalma tette fontos helyszínné. A 14. századi református templomban választották erdélyi fejedelemmé 1605-ben Bocskai Istvánt. A
Rákóczi-vár 1603-ban vált a Rákóczi család örökös tulajdonává, majd
jelentős építkezések után a birodalom központjává. Ma a várban a
Zempléni múzeum (érdekessége a több mint 800.000 db számláló képeslapgyűjtemény), a Városi Kulturális Központ és a Könyvtár üzemel.
A cukorgyár múzeuma a cukorgyártás történetét eleveníti fel.

168.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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Kultúra, néphagyomány
PUSZTAFALU
Pusztafalu, egy a Felső-Hegyközben
található törpefalu, ami több évszázados múltra tekint vissza. A hegyközi településekre jellemző, hogy
zárt közösségek, melyek megőrzik
hagyományaikat. A kicsi falu értékeit a gyönyörű környéken túl emeli

az egykori iskola épületében kialakított Falumúzeum, ahol az egykori
lakosok mindennapjai és használati
eszközei kerülnek bemutatásra. A
Kormos bába tanösvény több település érintésével lett kialakítva, szakaszosan is bejárható.

238.000,- Ft/csoport

KISVÁRDA – DOMBRÁD
Az egykori mezőváros, Kisvárda ma is őrzi középkori utcahálózatát. A
várat 1465-ben kezdték építeni, egy faerődítmény adja az alapját. A 16.
században alakították ki végleges formáját: négy saroktornyos, U alakú,
középudvaros, árkádos reneszánsz várkastély kápolnával, szolgálati és
gazdasági épületekkel. A dombrádi vasúti Múzeum a vasúttörténet egyik
leggazdagabb gyűjteményében mutatja be a vasúti közlekedés történetét,
fejlődését, eszközeit. A Tisza-part remek szabadidős lehetőségeket kínál.

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

350.000,- 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.

92.000,- 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.

342.000,- Ftcsoport
buszberles@volanbusz.hu
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