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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.

52.000,- Ft/csoport

FELSŐTÁRKÁNY,
SZIKLAFORRÁS
Felsőtárkány a Bükk kapuja, területének nagy része a Bükki Nemzeti parkhoz tartozik. Számos
védett állatt (borz, vadmacska) és növény honos
itt; a boldogasszony papucsa Felsőtárkány címernövénye lett. A falu határában eredő vizeket
a Tárkányi-patak gyűjti össze. A Szikla-forrás
vizét tóvá duzzasztották, környéke festői szépségű. Különleges élmény az erdei kisvasúttal
történő utazás.

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

124.000,- Ft/csoport

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.

68.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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Állatkertek, kalandparkok
JÁSZBERÉNY
Jászberény, a Jászság fővárosa. Az itt élt jászok múltjának emlékeit a Jász
Múzeumban tekinthetjük meg. Az ország legrégebbi ereklyéjét, a 10-11. századi, Bizáncból származó, elefántcsontból faragott kürtöt is itt őrzik. A hozzá
fűződő egyik legszebb hősi rege a Lehel-monda. A kürt a jászok összetartozását szimbolizálja. Kedvelt kirándulóhely az állatkert, ahol egzotikus és őshonos állatok mellett sokféle növényfajtát is bemutatnak. Az Állatkert célja,
állataiknak a lehető legjobb körülmények között tartása, ezért a természetes
élőhelyeket utánozva alakították ki otthonaikat. A hely szűke miatt a nagytestű
állatokat kistestűek váltották fel, így a látogatók megismerkedhetnek azzal,
hogy „kicsiben” is milyen sokrétű és színes az élővilág. Rendszeres látványetetési programjuk van: az etetési időket elosztották egész napra. Nem csak
eléjük teszik a takarmányt, hanem annak megszerzéséért az állatoknak meg
kell dolgozniuk. Az etetést a gondozók előadása kíséri, ahol sok érdekesség
megtudható az adott fajról. Az állatkert érdekességei közé tartozik az afrikai
madárröpde, ahol a vendégek együtt lehetnek az afrikai madarakkal. A látogatás során találkozhatnak még tarajos sülökkel, szurikátákkal, óriáskígyókkal,
hiénákkal, gibbon családdal és makikkal is.

115.000,- Ft/csoport

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.

175.000,- 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.

228.000,- Ft/csoport

MÁTRAFÜRED,
OXYGEN ADRENALIN PARK
Az Oxygen Adrenalin Park (Mátrafüred-Sástó) a főváros zajától távol, a Mátrafüred
hegyoldalában kiépített hatalmas szórakoztató-központ. A 16 hektárnyi területen
kialakított parkban az 1 évestől a 99 évesig, mindenki talál magának szórakozási
lehetőséget, téli-nyári bobpálya mellett rengeteg adrenalinfokozó szórakoztatóhely várja a látogatókat, nemcsak az adrenalint termelő élményelemektől áll el a
lélegzetünk, hanem az elénk táruló panorámától is. Derűs időben Kékestetőtől az
Alföldig elláthatunk. A park (Mátrafüred-Sástó) a régi kőfejtő, mely egykor a hegységben a legnagyobb volt, ma a pihenést, kikapcsolódást szolgálja. Ez az 1970-es
években felfejlesztett és gépesített kőbánya volt, ahonnan az útépítési zúzalékkövet nagyobb távolságokra is szállították. A fejtett kőzetanyag üde, vastagpados hiperszténandezit volt. Környezet- és természetvédelmi okok miatt az 1980-as évek
közepén bezárták.A sástói kőbánya területén 2009 óta évről évre egyre több játékelem várja az idelátogatókat. A 145 000 m²-es park rengeteg szórakoztató elemmel biztosítja a kikapcsolódást: bob pálya, függőhíd, erdei kalandpark, eurobungy,
gyermek kalandpark, játszóház 360˚-os hinta, kisállat simogató, légvár, mászó fal,
erdei labirintus, óriás hinta, paintball, canopy, vízi gömböc, űrkarika, elektromos
jet-ski, vízi akadálypálya, íjászat. Nincs egységes belépő (csak némi parkolási díj),
kőpengőt lehet váltani, az a „helyi fizetőeszköz”, így mindenki pénztárcájának megfelelően fogyasztja az izgalmakat. Nyáron sokféle vizes játék, ügyességi feladat
vár bennünket (ráadásul van amiért nem is kell kőpengőt adni), de megvan minden
klasszikus elem is, amire egy kalandparkban számítunk: erdei kalandpálya, bob,
quad, íjászkodás, trambulin, vizigömböc stb. De amit egyedülálló, az a kőbánya felett átívelő canopy illetve a kevésbé merészeknek a függőhíd.

70.000,- 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

180.000,- Ft/csoport

GÖDÖLLŐ
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

buszberles@volanbusz.hu

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.

152.000,- Ft/csoport
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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.

233.000,- 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.

72.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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Kultúra, néphagyomány
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.

209.000,- Ft/csoport

NOSZVAJ
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.

46.000,- Ft/csoport

HOLLÓKŐ
A szelíden hullámzó Palóc táj legszebb gyöngyszeme, Hollókő. Közép-Európa legépebben megmaradt, egységes palóc építészeti stílust tükröző faluja Hollókő, melynek legnagyobb értéke az 58 védett épületet magába foglaló falurezervátum, mely őrzi a XVII. századi népi építészet remekműveit.

119.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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