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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
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 1970es 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.

138.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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DÖMÖS, RÁM-SZAKADÉK
A Visegrádi-hegység egyik legvadregényesebb bejárható része a Rám-szakadék. A
közkedvelt turistaútvonal bejárása során végig a Rám-patak meredek, zuhatagokkal
taglalt medrében haladva lehet megtekinteni a leglátványosabb földtani értékeket.
Az utat 2013-ban felújították, új pihenők lettek kialakítva, valamit új létrák és korlátok
lettek felszerelve. Így a szurdokot sokkal nagyobb biztonságban tudják leküzdeni a kisebb kihívásokat kedvelő kirándulók. A túra során gazdag élővilággal találkozhatunk,
a környéken nem ritka a kerecsensólyom, de a nyuszt és a vadmacska is előszeretettel alakítja ki itt élőhelyét.

90.000,- Ft/csoport

LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR –
AEROPARK MÚZEUM
Fedezzük fel a Liszt Ferenc repülőtér titokzatos világát! Buszos és gyalogos túra során
elmegyünk a repülőtér olyan területeire is, ami nemcsak az utasok, de még a reptéri dolgozók jelentős része elől is elzárt. Megnézzük a forgalmi és műszaki előtereket, a futópályákat, a navigációs berendezéseket, a radarokat. A 3 órás programban még a repülőtér saját
tűzoltóbázisát, a földön tartózkodó vagy indulásra váró repülőgépeket is testközelben ismerhetjük meg, sőt, ha szerencsénk van, megismerjük azt az érzést is, a mikor a repülőgép
kevesebb, mint 70 méterrel a fejünk fölött repül el…. A reptérlátogatás után, a repülőgép
múzeumban megtekinthetjük a magyar közforgalmú repülés elmúlt 60 évének fejlődéstörténetét. A múzeumban lehetőség van egy repülő-szimulátor segítségével a repülőgép
irányítást is kipróbálni.

56.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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MOSONMAGYARÓVÁR, FUTURA
ÉLMÉNYKÖZPONT
Hazánk legnagyobb tudományos játszóháza számos programlehetőséggel várja a látogatókat. A négyszintes játszóházban minden korosztály talál magának szórakozási, tanulási
lehetőséget: planetáriumi előadás, látványos kísérleti bemutatók, áramot termelő szobakerékpár, hang- és fényjátékok. Felfedezésre vár a közel 300 éves magtárépületben kialakított
tudománytár, kideríthető a négy őselem – a Víz, a Föld, a Levegő és a Tűz – titka s ezeken túl
még a Szigetköz növény- és állatvilágát is bemutatják.

202.700,- Ft/csoport

„EGRI-VÁR”, TEVE-SZIKLA,
PILISBOROSJENŐ
Az Egerben található vár a köré épült város miatt alkalmatlan volt az Egri csillagok című film
forgatására, így a rendezők 1960-ban úgy határoztak, hogy felépítik az építmény másolatát
Pilisborosjenőn. A filmben Sinkovits Imre és
társai által védelmezett vár egy szép kiránduló
útvonalon ma is szabadon látogatható. Egy rövid
kitérővel megtekinthető a nem messze található
Teve- szikla is, melynek elnevezése különleges
formájára utal. A sziklák melletti egykori bányafalon tanulmányozhatjuk a különböző földtani
korok egymástól élesen elütő képződményeit.

54.500,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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KÁLI-MEDENCE ÉS
A HEGYESTŰ
A Káli-medence a Balatontól északra, a Balatoni Nemzeti Park területén található. A kezdetleges vulkáni
tevékenységek után homok-, és agyaglerakódások
keletkeztek, melyeket a szél és vízfolyás tovább alakított. Ezen természeti elemekkel szemben csak a
bazalt bizonyult elég ellenállónak, így alakultak ki a
tanúhegyek, többek között a Badacsony is. Ilyen vulkáni kürtő maradványa a 338 méter magas Hegyestű.
Keletkezésekor a bazaltos magma öt-, és hatszögletű, 20-40 centiméter szélességű oszlopokat alkotva
szilárdult meg. Jelenlegi formáját az 1930 és 1970
között folyó bányászatnak köszönheti. A természetvédelmi terület napjainkban geológiai bemutatóhelyként működik, a bazalttal kapcsolatos ismereteken túl
egy gazdag kőtárlat is megtekinthető.

219.800,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu

A VARÁZSLATOS KIS-BALATON ÉS HAJÓZÁS
KESZTHELYEN
A Kis-Balaton a Balaton-felvidéki Nemzeti Park „kincsesládá”-ja, mellyel egy szakvezetővel végigkísért, kb. 3 órás program során ismerkedünk meg. A buszos bevezető szakaszt követően séta a Zala
partján, ahol a különleges élővilág és tájtörténet ejt rabul bennünket. A Diás-szigeten látogatás a Fekete István Emlékhelyen, ahol egy szoba az író életével és munkásságával ismertet meg bennünket,
a másik pedig a tájra jellemző természeti kincseket tárja elénk. A fokozottan védett területre érve, a
töltéseken haladva érkezünk el a kilátóhoz, ahonnan az egész tájat áttekinthetjük - séta a hallépcsőhöz. Látogatás kápolnapusztai Bivalyrezervátumban, ahol hazánk legnagyobb bivalycsordája él. A
rezervátum területén kitáblázott sétaút vezet végig, a bivalyok megfigyelését kilátók és távcsövek
segítik. Keszthely a Balaton fővárosa, a Festetics-család otthona több évszázadon át. 1 órás sétahajózás a festői szépségű keszthelyi öbölben, amikor a hajóról csodálhatjuk a páratlan fekvésű város
szépségét, valamint a város hátterét adó hegyek látványát.

264.300,- Ft/csoport
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FERTŐD – FERTŐRÁKOS
Fertőd a hajdani két Eszterházy-birtok Süttör és Eszterháza egyesülése után kapta mai nevét. Legfontosabb látnivalója az Eszterházy-kastély, amely mai megjelenését a XVIII. században nyerte el. Eszterházy „Fényes” Miklós építtette, a barokk-rokokó együttes hazánk
egyik legkiemelkedőbb műemléke. A kastély épületei közé tartozik
a Muzsika-ház, itt élt és dolgozott Joseph Haydn. A kastély megtekintése után továbbutazás Fertőrákosra, útközben rövid megálló a
Páneurópai Piknik Emlékhelynél, amely az 1989-es határnyitásnak
állít emléket. Látogatás a nemrégiben felújított világhírű fertőrákosi
kőfejtőben, ahol a fantasztikus akusztikájú barlangszínházon kívül
még egy a terület természeti, kőzettani és őslénytani értékeit bemutató kiállítás is várja a látogatókat.

264.200,- Ft/csoport

TISZA-TAVI ÖKOCENTRUM, POROSZLÓ
Magyarország új turisztikai látogatóközpontja 2600 négyzetméteres főépületében rendezvényteremmel, 3D mozival, állandó és időszakos kiállításokkal várja az érdeklődőket. Itt található Európa legnagyobb akváriumrendszere - 735 ezer liter -, amelyben látványosan mutatják be a Tisza-tó
gazdag élővilágát. Ha mindez kevés lenne, a centrum egy 7 hektáros területen fekszik, tájházzal, hagyományőrző baromfiudvarral és játszóterekkel
tarkítva, így minden korosztály megtalálhatja a számára legérdekesebb
elfoglaltságot.

173.800,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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TROPICARIUM CAMPONA
A Tropicarium várja látogatóit, hogy a tengerek és
trópusok legkülönlegesebb lényeivel, állandó programokkal, interaktív fallal és sok más meglepetéssel
biztosítson felejthetetlen élményt kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az egyik legközkedveltebb program a minden csütörtökön 15 órától kezdődő cápaetetés, amikor is 2 búvár alámerül a több mint 1 millió
literes cápaakváriumba, hogy megetesse 6 cápát. A
többi napon is van lehetőség látványetetésen részt
venni, melynek időpontjait érdemes ellenőrizni.
A cápás állatkert a Campona bevásárlóközpontban
található, így ingyenes parkolás és étkezési/vásárlási
lehetőség is kínálkozik a program látogatása során.

56.800,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu

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.

79.500,- Ft/csoport
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BUDAKESZI
VADASPARK
A Budapest közigazgatási határától alig pár kilométerre lévő egykori
pihenőerdő most vadasparkként üzemel, ahol számos vadon élő állat természetes környezetében figyelhető meg. Az intézmény közel
26 hektáros területen egész évben sokrétű családi szabadidős-, és
sportlehetőséget kínál a látogatók számára. A kijelölt sétautakról és
magaslesekről szarvasok, őzek, vaddisznók, és kisebb-nagyobb ragadozók is, például medvék vagy farkasok láthatók. A karámokban
néhány szelídebb állatot, mint például a dámszarvast simogatni és
etetni is lehet.

48.500,- Ft/csoport

SOPRON, kaland és csokoládé
A soproni kalandpark a Lővérekben a Károly-kilátó felé vezető úton található. Hatalmas fák, friss erdei levegő és izgalmas kötélpályák várják a
felejthetetlen élményekre vágyókat. Különböző nehézségű pályákon tesztelheti mindenki az ügyességét és a bátorságát: 3 különböző nehézségű
gyerekpálya, 3 különböző nehézségű és magasságú felnőtt pálya és 1 csúszópálya közül lehet választani életkor és magasság szerint. A program
csokiélménnyel bővíthető, melyet a Harrer csokigyár által ízlelhetünk meg:
betekintés a kiváló minőségű csokoládé készítésébe, kóstolás, vásárlási
lehetőség.

268.100,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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Várak, városok, történelem
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.

76.200,- 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.

109.000,- 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.

178.500,- 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.

182.400,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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FERTŐRÁKOS – SOPRON, csokivarázzsal
Utazás Fertőrákosra, útközben rövid megálló a Páneurópai Piknik Emlékhelynél,
amely az 1989-es határnyitásnak állít emléket. Látogatás a nemrégiben felújított világhírű fertőrákosi kőfejtőben, ahol a fantasztikus akusztikájú barlangszínházon kívül még egy a terület természeti, kőzettani és őslénytani értékeit
bemutató kiállítás is várja a látogatókat. A délutáni órákat Sopron felfedezésével töltjük, hazánk műemlékekben második leggazdagabb városa egykor
szabad királyi város volt. Városnéző séta során ismerkedünk a „Hűség és a
szabadság” városával: Tűztorony, Fő tér, Kecske-templom; közben király-koronázásokról hallunk és a Zöld-kő legendájával is megismerkedünk. Programunk
része a „csokoládé-élmény” is, melyet a Harrer csokigyár által ízlelhetünk meg:
betekintés a kiváló minőségű csokoládé készítésébe, kóstolás, vásárlási lehetőség.

272.100,- Ftcsoport

„VULKÁNTÚRA”, ZIRC
A celldömölki Vulkánház külső és belső megjelenése is kuriózumnak számít: építőanyagaiban ragadja
meg a különleges természeti képződmények mibenlétét. A vulkáni kőzetek és a felszínre tört láva
építőipari kellékekkel történő kifejezése egyedi képet ad az egyébként sem elhanyagolható szépségű
tájban; közvetlenül mellette terül el a természet
alkotta ihletője, az 5 és fél millió éves bazaltvulkán, a Ság-hegy. Belépve a Látogatóközpontba egy
interaktív kiállításon a magma útját végigjárva, a
kürtőn keresztül jutunk el a kitörési pontig, de addig
hosszú és izgalmas út vezet. A felfedezőteremben
a vulkánosság jelenségeivel ismerkedünk meg, a
tűzhányóterem az anyagok és formák kincsestára
– a terem közepét Európa legnagyobb is legismertebb működő tűzhányója, az Etna élethű mása foglalja el. Továbbhaladva a Naprendszer bolygóinak
buszberles@volanbusz.hu

vulkanikus tevékenységéről is információt kapunk
valamint megszilárdult lávafelszínen is járhatunk. A
Sághegy-terem ablakából a gyönyörű panorámában
gyönyörködhetünk, testközelből szemlélve az egykori tűzhányó mára megszelídült vonulatait. A ciszterci
szellemiség hazai központja az 1182-ben alapított
Zirci Cisztercita Apátság. A barokk stílusú apátsági
templomot 1752-ben szentelték fel, egyedülálló értéke a két orgona és a kor híres festőjének, Maulbretschnek munkái. Az Egyháztörténeti kiállítás az itt
élő szerzetesek korábbi és jelenlegi mindennapjaiba
enged betekintést, a Műemlékkönyvtár közel 65000
példányos gyűjteménye pedig kivételes. Az apátság
műemléki környezetében angolkert stílusban létesült hazánk legmagasabb fekvésű fás gyűjteménye.

264.200,- Ft/csoport
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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.

125.400,- 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.

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

63.800,- 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.

60.600,- 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.

235.400,- 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.

202.600,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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Külföldi ajánlatok
BÉCS: SCHÖNBRUNN ÉS A
TENGER HÁZA
A schönbrunni kastély, a császári család egykori nyári
rezidenciája, Európa egyik legszebb barokk építménye.
A belső tér rokokó stílusú, a falfelületek többnyire fehérek és 14 karátos aranylemezekkel díszítettek. A Tükörteremben valaha gyermekként Mozart zenélt, a kör
alakú Kínai teremben Mária Terézia tartotta titkos megbeszéléseit, a Vieux-laque szobában Napóleon tanácskozott. A legszebb rokokó belsők egyike a Milliós szoba, amelynek falborítása rózsafából készült valamint
értékes indiai és perzsa miniatúrák díszítik. Autóbuszos
városnézés Bécsben, majd a főváros egyik új nevezetességébe, a Tenger Házába látogatunk, ahol mindenki
egyénileg fedezheti fel a tengerek bemutatott élővilágát.
A 300.000 literes medencében többek között fekete- és
fehérúszójú szirticápák, bambuszcápák és tengeri teknősök úszkálnak. A pörölycápák számára egy 150.000
literes zárt medencét alakítottak ki. A Trópusi Házban
és a Krokiparkban szabadon repülő madarakkal, szaladgáló majmokkal, krokodilokkal találkozhatunk. Egy
mesterséges cseppkőbarlang grottában több mint 100
éjszakai állatot és barlanglakót figyelhetünk meg: mérges óriás ezerlábúakat, harci tücsköket, szem nélküli
barlangi halakat és UV fényben kísértetiesen világító
skorpiókat.

331.300,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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BÉCS: SCHÖNBRUNNI ÁLLATKERT
Napunkat a schönbrunni állatkertben töltjük, amely a világ legrégebben működő állatkertje és már háromszor választották Európa legjobb állatkertjévé. A világon először
itt született emberi tartásban nevelt afrikai elefánt, itt fogant először természetesen
úton panda bébi (a tavaly született ikerpandák az állatkert legnépszerűbb lakói).
Több mint 500 állatfaj él itt modern és nagy területű kifutókon – a szibériai tigristől a
vízilón át az orrszarvúig. Különleges látnivalók: az esőerdő-ház, a nagy dél-amerikai
terület és az ORANG.erie, mely az orángutánok otthona. Az etetések szórakoztató
programot jelentenek.

324.000,- Ft/csoport

CSOKIVÁSÁRLÁS, HAJÓZÁS,
POZSONYI SÉTA
A napot a Hauswirth csokoládégyárban kezdjük, ahol a csokoládé készítés rejtelmeinek megismerése után vásárolhatunk is a finomságokból. Továbbutazás a nyugati határszél
egyik bástyája, a magas szikla tetején épült Dévényi vár
romjaihoz, ahonnan csodás panoráma tárul elénk. A vár alatt
található kikötőből hajóval folytatjuk utunkat a szlovák fővárosba, Pozsonyba. Az impozáns vár már messziről látható.
A 85 m magas várdombon épített vár már a IX. század végén jelentős szerepet töltött be. Városnéző séta (óváros, Mihály-kapu, Szt. Márton-székesegyház, Prímás palota), majd
rövid szabadprogram a belvárosban.

269.500,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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