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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
SZOLNOK, REPTÁR
A RepTár, Szolnok város repülőmúzeuma, egyedülálló repüléstörténeti kiállítóhely Kelet-Európában. A múzeum több mint 4500 m2 fedett kiállítóterével, és mintegy 60.000 m2 alapterületével már mérete okán is figyelemre tarthat számot. A múzeum nem egy repülőgép
emlékpark, a nyugdíjazott és restaurált gépek mellett több interaktív eszköz kínál különleges
élményt a látogatóknak, emellett. tematikus park is, amely a repülés szerelmesein túl bárkinek
remek kikapcsolódást kínál. A kiállított repülő szerkezeteken túl –melyek közül többnek a
botkormánya mögé is beülhetünk– megannyi érdekesség várja a látogatót: hajtóművek, légvédelmi eszközök, különböző relikviák segítenek megismerni a magyar repülés történetét. A
haditechnika iránt érdeklődők örömére minden repülőgép, helikopter részletes specifikációval
kerül bemutatásra. Akiket az adatok kevésbé kötnek le, azok számára interaktív- és elektronikai eszközök teszik élvezetessé a múzeumi sétát. A gyerekeket játszótér, a felfrissülni
vágyókat kávézó, a kalandorszívűeket pedig akadálypálya várja.

40.600,- Ft/csoport

SZOLNOKI SZÉCHENYI
PARKERDŐ ÉS JÁTSZÓTÉR
A Széchenyi Parkerdőben 125 hektáron turista
úthálózat kiépítésére került sor, melyben sétáló, kerékpáros, és lovas út található. A mulccsal
borított utak a gyalogos forgalom számára készültek, a homokkal szórtakat a kerékpárosok és
lovasok vehetik igénybe.
A parkerdő területén található Nedves réten alakítottunk ki szabadtéri főző- és tűzrakó helyeket,
valamint az egész területen szeméttárolókat helyeztünk el.

40.600,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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TISZAKÜRTI ARBORÉTUM
A Hármas-Körös és a Tisza által körülölelt Tiszazug az ország egyik legkevésbé ismert tájegysége. Itt található Tiszakürt, melynek arborétumát a szarvasi Pepi-kerthez
hasonlóan szintén a Bolza családnak köszönhetjük. Az arborétumban több mint 500
fa- és cserjeféle él, közöttük néhány nevezetes egyedet is láthatunk. Ilyen például az a
több mint 150 éves tiszafa, amelyet még gróf Bolza Péter ültetett. Az Öreg tölgy rétjén
láthatjuk a park legidősebb fáját, egy 350-400 évesre becsült kocsányos tölgyet, mely
még az eredeti keményfa ligeterdő része volt. A park legnagyobb fája azonban nem
ez, hanem a Hármas Platán. A 19. században három platán-csemetét -a kor divatjának megfelelően- tudatosan ültettek közel egymáshoz, hogy később majd egyetlen
tekintélyes méretű fává nőjenek össze. Az arborétumi séta során egy kilátót is felkereshetünk, melyre csigalépcsőn juthatunk fel. Az arborétum minden évszakban szép.

68.800,- Ftcsoport

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.

95.500,- 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, halász skanzen és hagyományőrző baromfiudvar.
Az itt töltött időt egy 45 perces hajózással lehet
megkoronázni.

157.100,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu

Állatkertek, kalandparkok
SZOLNOK, BAGOLYVÁR VADASPARK
A Bagolyvár Vadaspark 2007-ben nyitotta meg kapuit a Szolnoki Erdészet területén, gyönyörű erdei környezetben. A jellegzetes alföldi táj és a változatos élőhelyek –a Tisza és Zagyva
folyókat kísérő puhafás ligeterdők, magas ártéri keményfaligetek, ültetett erdők, erdősávok,
facsoportok, puszták, legelők– szomszédságában elhelyezkedő vadaspark kiváló lehetőségeket biztosít a bemutatott állatok megismerésére, velük való közvetlen találkozásra. A Bagolyvár Vadasparkba látogatók saját élményeik alapján ismerkedhetnek meg az Alföld vadfajaival,
házi- és háziasított állataival. Az árnyékot adó fák alatt lehetőség nyílik az állatok viselkedésének megfigyelésére természetes környezetükben, az állatsimogatóban közvetlen testközelből
is. A vadaspark területén található egy erdei kis-tó, ennek élővilágával és jelentőségével tájékoztató tábla foglalkozik.

40.600,- Ft/csoport
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JÁSZBERÉNYI ÁLLAT-ÉS NÖVÉNYKERT
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.

40.600,- Ft/csoport

CEGLÉDFÜRDŐ KALANDPARK
A kalandpark a Ceglédfürdő és Csúszdapark közvetlen szomszédságában található, a tó partján, a természet közelében. Itt valóban erdőben kirándulhat, sportolhat, kipróbálhatja magát, a
természet tapintható közelsége pedig teljessé teszi a kikapcsolódást. A Kalandparkban gyakorló- és gyermekpálya, kezdő- és profi pálya, valamint a 6 átcsúszásból álló canopy megtalálható.
A vegyes fákból álló erdőben a tó felett átvezető canopy valódi elszántságot igényel, 12 méter
magasságból másképp néz ki a világ, de igazán sportos kikapcsolódást nyújt a négy, különböző
nehézségű akadályokból összerakott kalandpark pálya a család minden tagjának. A gyermekpályát 140 cm alatti kalandozók teljesíthetik, a felnőtt pályák pedig a legváltozatosabb kihívások
elé állítják az embert. Mindez persze teljes biztonságban, hiszen darukötelek és karabinerek, valamint az alpinmentésből vizsgázott stáb segíti a kalandozást. Az eredetivel szinte megegyező
aerosoft mesterlövész puskával kipróbálhatjuk, mennyire biztos a kezünk, de választhatunk sorozatlövésre alkalmas fegyvert is. A park egyik szélén egy fára telepített „fészekből” és a földről
is lőhetünk célba. Az erdő melletti tó felett ma már nemcsak átcsúszni lehet, hanem kajakozni,
kenuzni, csónakázni a tavon, vagy a labdagömb segítségével egyszerűen lebegni a vízen.

68.800,- 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

155.600,- Ft/csoport

VISEGRÁD
Magyarország egyik legkisebb és legrégebbi városa a festői szépségű Dunakanyarban, a fővárostól mindössze 30 kilométerre fekszik. Területén mára rézkortól kezdődően pezsgő élet folyt, fénykorát mégis az Anjou királyok uralkodása idején élte. 1338-tól egészen
1408-ig Visegrád volt a magyar királyok hivatalos székhelye, sőt,
Mátyás uralkodása idején az egész európai reneszánsz központja
is. A város történelmi ereklye, építészeti értékei felbecsülhetetlenek.
A városlátogatáson túl, a Visegrádi Vártól alig pár kanyarra lévő téli-nyári bobpályát, vagy a környéken lévő számos túraútvonalat is
választhatjuk.

203.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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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
uralkodópár –Ferenc József és Sissi- kényel-

mét 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.

146.200,- Ft/csoport

EGER
Heves megye székhelye a Mátra és a Bükk között terül el. A város főleg
a törökök ellen vívott hősies csatáról híres. Az ostrom óta eltelt lassan 5
évszázad sem tudta elhalványítani Dobó István, Bornemissza Gergely és
a többi várvédő hős küzdelmének dicsfényét. A magyar történelem egyik
legnagyobb győzelmét többek között Gárdonyi Géza Egri csillagok című
regényében is megörökítette. Nem csak a vármúzeum, hanem a Művészetek Háza és számos egyéb múzeum tartogat érdekes felfedeznivalókat az
Egerbe látogatók számára.

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

RÁKÓCZIFALVA, MACIMÚZEUM
Rákóczifalván található az a Macimúzeum, amely nemcsak a kicsik, hanem a felnőttek számára is tartogat érdekességeket. A macihad a világ számos mackójáték gyárának a kollekciójából származik. Származásuk mellett öltözetük a történelmi korok öltözködési stílusát is felelevenítik. A népi
mesterségek, iparművészek, virágkötők ügyes kezei által, különleges ruházatban – a macik egyéniségéhez igazítva kelnek életre. A macihad című
gyűjtemény darabjai között múzeumi ritkaságok is megtalálhatók. Híres emberek macijai is bekerültek a gyűjteménybe. Balázs Antal gyűjtőszenvedélyét a múlt tárgyi emlékeinek megőrzése motiválja, hogy azok az utókor számára is fennmaradhassanak. A több évtizedes, sőt század előtti,
gazdagon díszített fémdobozok dédmamáink világának hangulatát idézik. A dobozokba zárt múlt igazi kuriózum: szivar, kávé, tea, csoki, kakaó, púder,
arckrém. Mi a közös bennük? A múltban színes fémdobozokba csomagolva árulták őket.

40.600,- Ftcsoport
buszberles@volanbusz.hu
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BESENYSZÖG
A Vehiculum Ház a gyűjtésen túl a hagyományápolás, a besenyszögi kultúra kutatásának helyi központja és a besenyszögi civil szerveződés mozgatórugója is egyben. Ezzel szimbolikusan szeretnénk kifejezni a vehiculum=hordozó, vivőanyag szó tartalmát. Céljuk az emberekhez eljuttatni mindazt, amit
elődeink ránk hagyományoztak.

40.600,- 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.

169.700,- Ftcsoport
buszberles@volanbusz.hu
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