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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
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.

145.100,- 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.

135.900,- 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.

50.800,- Ft/csoport

Állatkertek, kalandparkok
NYÍRJESI FÜVÉSZKERT ÉS VADASPARK
A Balassagyarmathoz tartozó Nyírjes évtizedek óta a városban és a környéken élők egyik közkedvelt rekreációs területe. Tavakkal
tarkított ligetei és erdői a városból gyalog és kerékpárral is könnyen és gyorsan elérhetők. A Füvészkert 2 km hosszú tanösvénye három kontinens (Európa, Ázsia és Észak-Amerika) közel 600 növényfajtáját mutatja be. Itt megismerhetjük például a Sziklás-hegység fenyveseit, Kalifornia mamutfenyőit, Oregon félsivatagát, Japán színes növényeit, Kína bambuszligeteit ugyanúgy,
mint a hazai erdőket, vagy Kárpátok lucosát. A tanösvény szerves részét képezik a tájba harmonikusan illeszkedő látványhidak. A
15 hektáros Vadaspark kifutóiban a hazai nagyvad fajok eredeti élőhelyükhöz hasonló környezetben láthatóak. A vadaspark lakói
között a hazai nagyvad fajok bőségesen képviseltetik magukat: gímszarvasok, dámok, muflonok, őzek, vaddisznók. A kisállat
simogatóban pl. kameruni törpekecskék, merinói juhok, nyulak élnek, de találunk különleges állatokat is: emuk, shetlandi pónik,
aranysakál, alpakák, Benett-kenguruk, ormányos medvék.

67.800,- 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.

174.400,- Ft/csoport

GÖDÖLLŐ, 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.

169.700,- Ft/csoport

buszberles@volanbusz.hu
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Várak, városok, történelem
SALGÓ VÁRA
Salgóbánya mellett a Medves-fennsík 625 méter magas vulkáni csúcsán
áll a megye egyik legszebb vára a Salgó vár. A várat a XIII. században a környéket uraló Kacsics nemzetségiek építették a tatárjárás utáni időszakban.
A vár azért is különleges élmény, mert elképesztő körpanoráma tárul elénk
a környékbeli hegyekre, a Karancsra, a Cseres-hegységre, de látszanak a
Mátra, a Bükk, a Börzsöny, a Cserhát hegyei is.

44.500,- Ft/csoport

SOMOSKŐ
A szlovák-magyar határon áll a Somoskői vár. A középkori várból csodás kilátás nyílik a környék településeire. A várhegytől rövid séta után eljuthatunk a somoskői bazaltorgonákhoz, melyek a területen lejátszódó,
egykori vulkanizmus gyönyörű bizonyítékai.

44.500,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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A HOLLÓKŐI VÁR ÉS AZ ÖRDÖGFIAK
Hollókőhöz közeledve már messziről megpillanthatjuk a falu fölé
magasodó, a vidék nyugalmát büszkén vigyázó 13. századi várat.
Története egyszerre zaklatott és legendás, akár egy mese megelevenedő helyszíne is lehetne. A vár legendájából származik a falu
neve is. Eszerint ugyanis élt valaha a környéken egy nagyúr, aki elrabolta egy szomszéd földbirtokos szépséges feleségét, és az akkor
épülő vár egyik szobájába záratta. A kőművesek napközben rakták
az asszony börtönének falait, – a kövek azonban mindig eltűntek
reggelre. A szépasszonynak volt egy boszorkány dajkája, aki szövetségre lépett az ördöggel. Közbenjárására az ördögfiak éjjelente holló
képében elhordták az építőköveket, s tették ezt mindaddig, amíg az
asszony ki nem szabadult. A mese szerint az ördögökről, azaz hollókról kapta nevét a falu és a vár.

50.800,- Ft/csoport

DRÉGELYPALÁNK,
DRÉGELY VÁRA
A Börzsöny északi részén, Drégelypalánk és Nagyoroszi községektől egyforma távolságra, a zöldellő hegyek egyik 444 méter magas sziklacsúcsán
emelkedik Drégely vára. A mongol könnyűlovasok elvonulása után, a horvát tengerpartról hazatérő Árpád-házi IV. Béla király parancsára végrehajtott várépítések idején emeltette a környező területeket birtokló Hontpázmány nemzetség.

107.600,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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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

165.000,- Ft/csoport

FÜLEKI VÁR
A határ közelében, de már a szlovák oldalon álló Fülek
(Fil’akovo) impozáns várromja a város közepén magasodó vulkáni bazaltkúpra épült. A nagy terjedelmű erődítmény néhány bástyája, egy nagy tornya és sziklába
épült vastag falai maradtak meg az utókornak. A falakról csodás kilátás nyílik a 70 %-ban magyarok lakta
kisvárosra és a környező hegyekre.

50.800,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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MISKOLC
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.

169.700,- Ft/csoport

SÁROSPATAK

Gazdag történelmi és művelődéstörténeti hagyományai miatt Sárospatakot a Bodrog-parti Athénként
is emlegetik. A város a Rákócziak
idején élte fénykorát. A történelmi
múlt jeles emléke a kastélyszerű vár,
amely a hazai gótikus és reneszánsz
építészet legértékesebbe alkotásai
közé tartozik.
A várban található kiállítás része
a Sub Rosa erkélyszoba, amelynek
mennyezetfestménye
az
egyetlen fennmaradt alkotás az

egykori barokk faliképek közül.
A legenda szerint ebben a szobában,
a „rózsa alatt” folytak a Wesselényi-összeesküvés titkos előkészítő
tanácskozásai I. Rákóczi Ferenc vezetésével. Sárospatak nemcsak váráról, hanem kollégiumáról is híres,
ahol számos neves írónk, költőnk és
politikusunk tanult.

269.300,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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EGER
Egyes feltételezések szerint a város nevét az Eger-patak mellett még ma is
honos égerfáról kapta. Szent István király 1009-ben alapított itt püspökséget;
a középkori Eger fénykorában, a XV. század második felében újra püspöki
székhely lett. Megerősített várának leghíresebb kapitánya Dobó István volt.
Az erődítményt 1552-ben megtámadták a törökök, de a várvédők végül diadalmaskodtak a túlerőben lévő ellenség felett. A 40 napos ostrom eseményeit
Gárdonyi Géza örökítette meg Egri csillagok című regényében. Programunk
során megismerkedünk a város nevezetességeivel: vár, minorita templom, minaret, líceum, főszékesegyház, érseki palota, Gárdonyi Géza Emlékház.

90.200,- Ft/csoport

TOKAJ
A Tokaj-Hegyaljai borvidék központja Tokaj. A város és a borvidék történetét a Tokaji Múzeum és a Világörökségi Bormúzeum
kiállításai mutatják be. A tárlatok nyújtotta élményt a település
sétálóutcájának épületei – református templom, görögkatolikus
barokk templom, 18. századi barokk lakóházak – egészítik ki.

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

227.000,- 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.

268.600,- 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 a
mohi atomerőműig is el lehet látni.

186.200,- 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.

169.600,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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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 két program közül lehet választani: városnéző
séta során átfogó képet kapnak a város múltjáról és
jelenéről, legfontosabb történelmi és egyházi emlékeiről (Kossuth utca, Óváros tér, vár), majd belvárosi
szabadprogram vagy látogatás egyénileg (kb. 3,5 óra
időtartam, autóbuszos transzfer biztosított) 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.

338.300,- Ft/csoport

SZÉKESFEHÉRVÁR, VELENCEI-TÓ hajózással
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. Ezt követően Magyarország harmadik legnagyobb természetes tavát, a
Velencei-tavat keressük fel, mely bővelkedik látnivalókban, jelentős természeti értékekben. Ennek
a csodálatos természeti területnek a felfedezésére egy kellemes sétahajózással nyílik lehetőség.

255.700,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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Kultúra, néphagyomány
BALASSAGYARMAT
A Palócföld fővárosa, Balassagyarmat. A város büszkén viseli a Civitas Fortissima azaz a
legbátrabb város címet is – 1919. január 19-én a helybéliek fegyvert ragadtak és elzavarták
innen a város megszállására készülő idegen katonaságot. A Palóc Múzeum a város fő nevezetessége, melynek reprezentatív épülete - az 1898-ban Erzsébet királynő emlékére létesíttetett - Palóc liget közepén áll. Az épület 1914-ben Waelder Gyula tervei alapján készült. Az
állandó néprajzi kiállítás címe: A bölcsőtől a sírig. Paraszti ünnepek és hétköznapok Nógrád
megyében. A kiállítás az elmúlt 150-200 év paraszti életformájáról ad áttekintést, nagy egységei: születés, gyermekkor, ifjúkor, házasságkötés, felnőttkor: munka és ünnep, búcsújárás,
vasárnap, öregkor, halál, halál után. Különlegesség a lakodalmas jelenetet bemutató enteriőr.
Érdekes látványosság a régi paraszti konyha: fémből, fából, agyagból készült korabeli eszközöket láthatunk itt.

67.800,- Ft/csoport

TAR, BUDDHISTA SZENTÉLY PALÓCFÖLDÖN
Meghökkentő látványt nyújt a vakítóan fehér buddhista sztúpa a Cserhát lankái között, Tar községtől nem messze a Palócföldön, a Zagyva völgyében. Itt áll hazánk második legnagyobb sztúpája
és egy emlékpavilon, amely a tibeti szakrális hagyomány stílusában épült, és tudós zarándokunk,
Kőrösi Csoma Sándor életútját mutatja be állandó kiállítás formájában. A tibetológus halálának
150. évfordulója alkalmából emelt kegyeleti emlékművet, a Békesztúpát még 1992-ben szentelte
fel a Dalai Láma, 2010-ben pedig itt avatták fel hazánk legnagyobb buddhista templomát is. A
parkban a legérdekesebb látnivaló, a sztúpa mellett egy kis kerti pavilonban érdekes, gazdagon
illusztrált kiállítás található a buddhista szentnek tartott Kőrösi Csoma Sándor kalandos életéről,
munkájáról, megvilágosodásáról. A mellette lévő pavilonban a tibeti buddhizmusról, ill. a Karma
Kagyüpa Közösségről láthatunk fotókat, olvashatunk érdekes információkat. A hely legfőbb vonzereje a Béke-sztúpa, hófehér épületével és aranyozott tornyával már messziről vonzza a tekintetet.
A tari sztúpába be is lehet menni, ami nem jellemző a sztúpákra általában, az építmény belsejében
találjuk a forgó imamalmot, értékes relikviákat, és egy kis kiállítást a buddhizmusról.

44.500,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu

13

ETYEK – A FILMEK LENYŰGÖZŐ VILÁGA
A Korda Filmpark Közép-Kelet-Európa első filmes témaparkja. A komplexum falai között forgatták többek
között a Borgiák című TV sorozat
évadát, a Pokolfajzat 2. – Az Aranyhadsereg című játékfilmet, A katedrális című sorozatot és még sok más
külföldi és hazai film díszleteként

szolgált. A látogatás során bejárjuk
a filmek díszleteként létrehozott
New York-i utcákat, a középkori díszletvárost. Megtekintjük a Korda
Emlékkiállítást, amely a három Korda fivér kalandos élettörténetének
bemutatása.

183.800,- 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.

147.400,- Ftcsoport
buszberles@volanbusz.hu
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HORTOBÁGYI NEMZETI PARK
LÁTOGATÓKÖZPONT ÉS KÉZMŰVESUDVAR
Az 1999 óta Világ Kulturális és Természeti Örökségének számító nemzeti parkban 82 ezer hektáron 4 tájvédelmi körzet és 19 különálló természetvédelmi terület található meg. A tökéletes
síkságot szikes puszták, halastavak, mocsarak, holtágak és nádasok színesítik. Kiváló élőhely a
gazdag növény-, és állatvilágnak. Nem szabad megfeledkezni az építészeti értékekről sem, amelynek legnagyobb képviselője az 1827 és 1833 között épült Kilenclyukú híd. A Látogatóközpont és
Kézművesudvar számos lehetőséget kínál a nemzeti parkba érkező turisták számára, akik megismerkedhetnek a vidékre jellemző kézműves mesterségekkel. A látogatóközpontban ingyenesen
látogatható természetrajzi kiállítás és természetbarát anyagokból kialakított játszótér is található.

207.700,- Ft/csoport

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 19. 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.

246.400,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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