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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
TATA, AGOSTYÁN
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 keleti felén a romantikus Cseke-tó és az azt körülölelő, gyönyörű ligeteivel,
sétányaival és műemlékeivel méltán népszerű Angolpark csábít sétára. A Fényes Tanösvény egy
tizennyolc állomással rendelkező ökoturisztikai útvonal, amely interaktív módon mutatja be a fürdő
területének természeti kincseit. Az Agostyáni Ökofalu rengeteg programot kínál, melyek során közelebb kerülhetünk a természethez: vezetett túrák, séták, kerékpáros programok, lovaglás, íjászkodás
védett természeti környezetben; őshonos háziállatok bemutatója; biogazdálkodás; középkori falu.

55.000,- Ft/csoport

FELCSÚT - ALCSÚT - TABAJD
Felcsút 1800 lelkes település a Váli völgyben, itt épült fel a legendás labdarúgó Puskás
Ferenc becenevét viselő stadion, a Pancho Aréna. A Váli-völgyi kisvasúton, nosztalgiavonaton utazva fedezhetjük fel a környéket. Az Alcsúti Arborétum, egy varázslatos angol kert, növénytani ritkaságokkal, több százéves fákkal, érdekes állatokkal és
különleges madárfajokkal, mely meglepetésként számos régi műemléket is magában
rejt. A tabajdi mezítlábas parkban a patakparton cipő nélkül lehet sétálni a jó levegőn,
kellemes árnyékot nyújtó fák között. A dombtetőre felérve remek kilátásban gyönyörködhetünk, akár a Vértes-hegységet is láthatjuk a távolban. A kialakított útvonalon 21
féle járófelületet „tapasztalhatunk” meg, pl: érdes bazalt kövek, süppedős tőzeg, téglaburkolat, kukoricacsutka, fenyőtoboz, de akár a patak medrében is sétálhatunk.

65.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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PÁKOZD – VELENCE – GÁRDONY – AGÁRD
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.

115.000,- Ft/csoport

ESZTERGOM – DOBOGÓKŐ
A Dunakanyar történelmi és kulturális kincsestára kétségtelenül Esztergom, mely kivételes történelmi és kulturális jelenőséggel bír. A város építészete és múzeumai több évszázadnyi emléket tárnak elénk. Méltóságteljesen trónol a Várhegyen a 19. században
épült, klasszicista stílusú bazilika, az ország legnagyobb temploma. A Duna Múzeum
megismertet a hazai vízgazdálkodás történetével, különös figyelemmel a Duna és vízgyűjtőterületére. Ezernél több térkép mellett több Széchenyi Istvánnak címzett levelet is
őriznek itt. A tárlókban hajómakettek, folyómederből előkerült tárgyak kerülnek kiállításra. A városból több sétaút vezet fel a Vaskapui turistaházhoz, ahonnan lélegzetelállító
panorámában gyönyörködhetünk: belátni az egész várost, a Garam torkolatát, a Dunakanyart; tiszta időben pedig egészen a mohi atomerőműig is el lehet látni. Dobogókő a
Visegrádi-hegység legmagasabb pontja (700 m). Remek túraútvonalak kínálnak lehetőséget a hegység felfedezésére.

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

159.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu

Állatkertek, kalandparkok
VERESEGYHÁZI MEDVEOTTHON
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.

128.000,- Ft/csoport
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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

120.000,- Ft/csoport

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 felhőtlen kikapcsolódást nyújt
még az Ugripark és a Rába Quelle fürdőkomplexum is.

120.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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PANNONHALMA
Pannonhalma fő nevezetessége a Várhegyen található Apátság. A Világörökség részét
képező Pannonhalmi Bencés Főapátság épületegyüttese a Dunántúl egyik legértékesebb,
legimpozánsabb építészeti emléke. Alapjait 996-ban Géza fejedelem kezdte meg és 1002ben 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 XIII. századi templom és altemplom, a XV. századi kerengő
és a XIX. 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. Az apátsággal egy sétaút köti össze
a kilátót és a Lombkorona tanösvényt, ahol Pannonhalma érdekességeiről kapunk tájékoztatást az elhelyezett táblákat olvasva. Ez a tanösvény 2018 tavaszán igazi látványossággal bővült: a fák lombkoronája fölé kinyúló, közel 80 méter hosszú sétányról élvezhetjük az alattunk elterülő táj szépségét. A fém tartószerkezetű, fával borított sétány az egyik
legrégibb keresztény szimbólum, a hal formáját mutatja. A hal farka a feljáró, ami a tanösvényről indul, és a lejáró erre a tanösvényre vezeti vissza a látogatót. A hal fejénél lévő
kilátópontról Pannonhalma házaira és a mögötte elterülő dimbes-dombos tájra látunk rá.

110.000,- Ft/csoport

KOMÁROM
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. A Lovasszínház egyesíti a színházi előadást a lovasbemutatóval. A lovarda épülete Komárom egyik legrégibb építészeti emléke, az előadásokon kívül is várja a lószerető látogatókat.

69.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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SZÉKESFEHÉRVÁR
Székesfehérvár, mint középkori királyi székhely és polgári város,
központi helyet foglalt el Magyarországon, ezért kincsei az ország
történetének legfontosabb tárgyi-, és szellemi emlékei közé tartoznak. Városnézésünk során megismerhetjük a legfontosabb helyszíneket, a legszebb látnivalókat és a legizgalmasabb legendákat!
Rövid szabadprogram után látogatás a Bory-várban. A különleges
épületcsoport Bory Jenő építész, szobrász életműve. Az épületek
nem rajzasztalon születtek, hanem a helyszínen alakultak ki. A vár
száz oszlopos udvarának körbefutó folyosóin a magyar történelem
nagy alakjai sorakoznak.

100.000,- Ft/csoport

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. A Közlekedési Múzeumban

123.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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TIHANY – BALATONFÜRED
Tihany nevezetessége a Bencés Apátság, melynek alapítólevele a magyar nyelv
első írásos emléke. Tihany magyar történelmi vonatkozású múltja I. András királ�lyal 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 Babamúzeum gyűjteménye a
Filotás család több évtizedes gyűjtőmunkájának eredménye. A színes és babakülönlegességekben gazdag kiállításon megismerkedhetünk az európai népviseletekkel, hiszen a babák eredeti ruhájukban láthatóak. A nagy értékű porcelánbabák
mellett néhol ütött-kopott mackókat és más játékállatokat illetve babaházakat is
láthatunk. Balatonfüreden, a Balaton partján, a Tagore sétányon árnyas fák alatt
gyönyörködhetünk a magyar tenger színeiben.

162.000,- Ft/csoport

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.

148.000,- Ft/csoport

buszberles@volanbusz.hu
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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
Fellegvár vagy a Királyi palota megismerésén túl, a vártól alig pár kanyarra lévő
téli-nyári bobpályát, a kalandparkot vagy
a környéken lévő számos túraútvonalat
is választhatjuk.

120.000,- Ft/csoport

PÁPA, BAKONYBÉL
Pápa hazánk egyik legszebb barokk kisvárosa, a dunántúli reformátusság központja, iskolaváros - első írásos emléke 1061ből származik. A templomok városának
is nevezik, 13 szebbnél szebb templom
épült a városban. A város egyik jelképe a
Fő téren álló Nagytemplom, amely Fellner
Jakab tervei szerint épült és mennyezetét
Franz Anton Maulbretsch freskói díszítik.
A téren található még a barokk stílusban
épített Eszterházy-kastély, melyet nemrégiben felújítottak; barokk főúri termeit
és kápolnáját tárlatvezetés során ismerhetjük meg. A kastélyban található egy

buszberles@volanbusz.hu

marionett bábszínház is. Bakonybél egy
aprócska, ámde annál szebb és érdekesebb település, melynek ezer arca van.
Ha itt járunk, ezeket a látványosságokat,
érdekességeket nem érdemes kihagyni:
Erdők háza, a hajdani magház, ahol erdészeti és természetvédelmi gyűjtemény
kapott otthont; a község gyönyörű temploma, Szent Mauríciusz Monostor, a híres
Pannon Csillagda, a Trófea és kőzetbemutató, valamint Borostyán-kút, mely a
település központjától nagyjából 1 km-re
található.

140.000,- Ft/csoport
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Kultúra, néphagyomány
MAJK,
OROSZLÁNY,
KECSKÉD

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. Az Oroszlányi Bányászati Múzeum a Majki remeteség
közelében található. A majki akna eredeti állapotában látható (szállítóakna az aknagépházzal, kötélpálya csillefeladó állomással, csillepályákkal stb.), a földalatti bánya
bemutatására épített táró fejtési munkahelyei és bányagépei, a szabadtéri kiállítótér
gépei és az egykori felolvasóban megépített bányászattörténeti kiállításrész betekintést nyújt a korszak szénbányászatába. A működő, föld alatt használt bányavonat, a
bányamentő autó, és az aknatorony kilátója maradandó élmény bármely korosztály
számára. Kecskéd község mellett található egy nagy területű füves repülőtér, melynek
múltja egészen a második világháborúig nyúlik vissza.

68.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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www.volanbusz.hu

www.fb.com/volanbusz

buszberles@volanbusz.hu

