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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

Tartalom:
1. oldal

Természeti értékek, tanösvények, élményparkok
4. oldal
Állatkertek, kalandparkok
6. oldal
Várak, városok, történelem
8. oldal
Kultúra, néphagyomány
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
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Természeti értékek, tanösvények, élményparkok
BALATONBOGLÁR
A Balaton part déli oldalának közepén találhat város szinte egybeépült már Lellével és
Fonyóddal. A túlparti vulkáni kúpokhoz hasonlóan Balatonboglár két dombja is bazalttufa és
homok. Az egyik domb tetején találgató a Gömbkilátó, amely a tó északi partjára ad csodálatos panorámát. A másik domb ékesége a Vörös és Kék kápolna, melyek a színűk alapján kapták elnevezésüket. Ma képzőművészeti kiállítások helyszínei, nyaranta hangversenyeket és
színielőadásokat tartanak itt. A nyári bob pálya és kalandpark felhőtlen kikapcsolódást ígér.

108.000,- Ft/csoport

KŐRÖSHEGY
Kőröshegy már a római kor óta lakott település. A magánkézben lévő
levendulagazdaságot 2012-ben alakították ki. Több hektáron került telepítésre a sötétlila, Tihanyban őshonos levendula és a világosabb színű,
franciafajta. Szüretelni szinte egész júniusban lehet. Betkeintést nyerünk a
levendula sokoldalú felhasználásába, hiszen készítenek olajat, szörpöt, levendulával tömött tárgyakat. A déli part egyik legszebb panorámája is tárul
elénk, amikor a sűrű, lila levendulamező mögött felsejlik a Balaton kéksége. A Teknős Park fél hektáros területén jelenleg 283 teknős él. A parkban
különböző fajok egyede élnek kicsiktől az óriás méretűekig, újszülöttektől
a felnőtt korúakig: Találunk köztük növényevőt és ragadozót is. Az állatok
nagyon jól érzik itt magukat, kiválóan szaporodnak, minden évben 150-200
kisteknős születik július közepétől szeptember végéig.

104.200,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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LÁBOD
A Lábod melletti erdőséget értékes növényvilága és szép kirándulóhelyei miatt szívesen
keresik fel a turisták. A helyiek féltve óvják a 100 éves hársfacsoportot és a Kiserdő öreg
tölgyfáit. Gazdag a vadállomány: különösen híres a gímszarvas. Somogy megyében egykor
rengeteg vízimalom működött. Az idők során a malmok eltűntek, a körülöttük lévő tavak
halastavakká alakultak, melyek tórendszereket alkotnak. Petesmalom is egy ezek közül,
amely egyben hazánk egyetlen vidraparkjának ad otthont. A terület a vidrák mellet az itt élő
madárvilágot is óvja, megfelelő környezetet biztosít a fekete gólyák és a réti sasok számára.
A kiépített tanösvény 3 km hosszú, első állomása egy természetes mintára kialakított kifutó,
ahol a két állandó lakó, Luca és Bendegúz rejtőzik. Bár ők napközben alapesetben alszanak, hallgatnak gondozójuk hívó szavára, s készséggel megmutatják magukat. Az ösvény
melletti részt többek között récefélék, gólyák, gémek, kócsagok lakják a 14 kisebb-nagyobb
tó környékét, ahol megfigyelőtornyot is felállítottak. A Petesmalmi Vidrapark kiemelt feladata a vidramentés. Az egész országból ide kerülnek a kölykök, akiket aztán egy gondozó
nevel fel és enged szabadon. A Sziágy Erdei iskola is a környék növény- és állatvilágának
különleges egyedeivel ismertet meg. A Nagysallér Vadászkastély és Vadasparkban Somogy
kérődző nagyvadállományának képviselőit (gím- és dámszarvas, muflon, őz) figyelheti meg
a látogató.

76.200,- Ft/csoport

MESZTEGNYŐ
Mesztegnyőn a 18. századi egykori fiúiskolában berendezett Faluház
és Erdei iskola a környék természeti értékeit mutatja be.

76.200,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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PATCA
A Katica Tanya egy 13 hektáros területen fekvő igazi élményparadicsom
a Zselic szívében. Remek szórakozási, tanulási, aktív pihenési lehetőséget nyújt 0-100 éves kor között a több, mint félszáz játszóalkalmatosság: erdei kötélpálya és lecsúszó, gokartpályák, kül- és beltéri játékok,
csúszdák, játszóterek, Ismeretterjesztő foglalkozások során bemutatják
az őshonos magyar háziállatokat, kézműveskedni tanítanak.

40.700,- Ft/csoport

DESEDA ARBORÉTUM ÉS
KALANDPARK
A Desedai arborétum a Zselic és Külső-Somogy határán található. Különlegessége, hogy egy mesterségesen kialakított tó félszigetén alakították ki természetes anyagokból, a tájba illeszkedő módon. A főként fa kalandjátékok, a
lombfedeles tanterem és a többi építmény és tájékoztató tábla megjelenésével
is az arborétumra olyannyira jellemző természetközeliséget és harmóniát sugározza. A park helyi védettséget élvez. A tó környékét túra- és kerékpárútvonalak
hálózzák be, a vízben horgászni is lehet.

40.700,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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Állatkertek, kalandparkok
ZAMÁRDI, KALANDPARK
A Balaton melletti Zamárdi Kalandparkban összesen 18 kalandpálya, 207 akadály, 713 m csúszópálya vár minden korosztályt. Természetes erdei környezetben, a fák közötti különböző kötélhidak és
más eszközök segítségével lehet az akadálypályákon végig haladni.

127.000,- Ft/csoport

KASZÓI VADASPARK, ERDEI VASÚT
Kaszó nevezetessége a Baláta-tó és a környező
erdőrengeteg. A tó homokbuckák közötti lefolyástalan mélyedésben alakult ki. Vízmennyisége a csapadéktól függ, ezért erősen ingadozó.
A hazai madárfajok közül közel 70 faj költ itt, a
tó körüli erdőt pedig pihenőhelyül használják a
költöző madarak. A ritka madarak közül a holló, a darázsölyv és a fekete gólya is honos, de
a keresztes vipera egy fajtája is előfordul itt. A
tavat gyalogosan és erdei kisvasúttal is megközelíthetjük. A kisvasút lassú, de látnivalókban
gazdag utazást ígér, a sínek mentén az erdei
buszberles@volanbusz.hu

szakaszokon gímszarvasokat is láthatunk. A
Kaszói Vadaspark mintegy 2,5 hektáron mutatja be a kaszói vadászterületen élő nagyvadféleség (gímszarvas, dámvad, vaddisznó) képviselőit. A közelben bejárható a Kaszó Lombkorona
Sétány. A lombkorona tanösvényen a látogatók
a kaszói erdőtömb egyik legjellemzőbb erdőtípusát, a gyertyános-tölgyest ismerhetik meg az
aljnövényzettől a lombokig.

87.700,- Ft/csoport
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BŐSZÉNFA
A Szarvasfarmon szelíd szarvasok simogatása, a dámszarvasok, a vaddisznók, az őzek és a muflonok közelről történő megfigyelése és etetése,
az őshonos háziállatfajainkkal való ismerkedés mellett a vadállomány és a
trófea kiállítás megtekintése egyaránt felejthetetlen élményt biztosít minden
korosztály számára.

44.500,- Ft/csoport

ZSIPPÓI MADÁR- ÉS ÉLMÉNYPARK
A zselici lankák ékköve a számtalan érdekes növénnyel, virággal és állattal
bíró arborétum. A park területén közel 100 fajta madár látható: pávák, galambok, fürjek, kacsák, papagájok, sok tyúkfajta pl. a „zsippószépe”. A bemutatókertben olyan őshonos növények is megtalálhatóak, mint a konkoly
vagy a boldogasszony tenyere. A parasztházban az itt élők mindennapi
életébe kapunk betekintést. A pajta több mint 800 régi használati eszközzel büszkélkedik. A növényházban számtalan különleges fajtából (golgota,
fukszia, zsálya, encia, díszgyömbér, stb.) vásárolhatunk.

44.500,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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Várak, városok, történelem
BABÓCSA, BASAKERT
Babócsán néhány török kori épületmaradvány a mai napig is látható. Az
egykori hódítókról elnevezett Basakert több hektárján tavasszal elképesztő mennyiségű csillagos nárcisz nyílik. A kertben történelmi emlékeket is
tártak fel: földvár maradványok, török gőzfürdő, Árpád-kori templommaradványok, kerámiaégetők. A legépebb emlék a jellegzetesen török stílusú,
fehérre meszelt Török kút.

114.300,- Ft/csoport

SOMOGYVÁR
Somogyvár környéke már a bronzkorban lakott volt. A hagyomány szerint az István ellen
lázadó Koppány vezérnek Somogyváron volt az egyik központja, innen indult Veszprém
ostromára 997-ben. A Szent László Nemzeti Emlékhely és Látogatóközpont László királyunknak állít emléket. Az állandó kiállítás bemutatja Szent László életét és az 1091-ben
alapított bencés apátság történetét. Az apátság romjait az erdőben kialakított lépcsős
sétaúton érjük el. A romterületen álló háromemeletes kilátóból nemcsak a monostor
teljes alaprajza, de az egyedülálló panoráma is megcsodálható..

63.500,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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BALATONSZENTGYÖRGY
Balatonszentgyörgy nem közvetlen vízparti település, de szorosan kapcsolódik
a tóhoz. A rómaiak idejében itt haladt
egy fontos közlekedési útvonal. A településhez szorosan kapcsolódó Festetics László nemcsak a Fenékpusztára
vezető töltést és a Zala hidat építette
meg, hanem a csillag alakú erődítmény-

re emlékeztető vadászházat, a Csillagvárat is. A várban berendeztek egy végvári
vitézi tanyát, ezenkívül panoptikumot és
huszárbaba gyűjteményt láthatunk. Az
építész erdőmesterének szeretett volna
kedveskedni a különleges lakhellyel.

109.300,- Ft/csoport

BALATONSZÁRSZÓ,
BALATONSZEMES
A száraz völgyről elnevezett Balatonszárszó József Attila tragikus
halálát juttatja eszünkbe. Utolsó
lakhelyén található a József Attila
Emlékmúzeum, amely életútjának
legfontosabb állomásait és eseményeit mutatja be. Balatonszemesen
az egykori postaállomás épületében
rendezték be a Postamúzeumot.
Az épület előtt egy postakocsit állí-

tottak ki, az udvaron további postai
járművek és postaautók láthatók. A
termekben a levélfeldolgozás és a
kézbesítés eszközei kerülnek bemutatásra. A színészkirály, Latinovits
Zoltán múzeuma a település egyik
büszkesége. A régi tanácsháza épületében rendezték be a róla szóló
emlékkiállítást.

104.200,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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NAGYATÁD
A Dél-Dunántúl ritka síkvidéki városainak egyike Nagyatád. A helyi páncélosalakulat egykori tisztjei létrehoztak egy baráti kört, majd pedig egy hadiparkot, ahol
számos, féltő gondoskodással rendbe hozott, ma már technikatörténeti emlékké szelídült harceszközöket tekinthetünk meg. A Szoborpark az 1975 óta itt alkotó művészek monumentális szobrait állították fel, további alkotásokkal pedig
a város köztereit díszítik. A Városi Termál és Strandfürdő több medencével és
szépen parkosított környezettel biztosítja a felüdülést. A Merengő Lovas udvarban minősített lovakkal történik az ismeretterjesztés, oktatás és a lovas terápia.

81.300,- Ft/csoport

Kultúra, néphagyomány
BALATONFÖLDVÁR
A vaskorban épített kelta földvárról elnevezett város a vársánc maradványait a mai
napig őrzi. Az ide vezető sétányról remek kilátás nyílik a Tihanyi-félszigetre és a tóra.
A Hajózástörténeti Látogatóközpont a balatoni hajózás és vitorlázás történetét egy
különleges hajó formájú épületben mutatja be. Az árboc egyben egy kilátó, ami a Balaton környékének legmagasabb kilátója.

104.200,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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SOMOGYVÁMOS, KRISNA-VÖLGY
Somogyvámoson található a Krisna-tudatú hívők központja. Helyi
vezetővel ismerkedhetünk a hívők életével, mindennapjaival: rövid
tájékoztató a Krisna-völgy létrejöttéről, az önfenntartó faluközösség
működéséről. Ezt követően látogatás a lenyűgöző indiai szentélybe,
amit színpompás festmények, domborművek díszítenek és a keleti
füstölők illata tesz felejthetetlenné. Igény szerint egy ételkóstolón
vehetünk részt, ahol indiai hagyományok alapján készített vegetáriánus finomságokat (bundában sült zöldség, csatni, indiai darapuding,
rózsavizes limonádé) ízlelhetünk meg.

66.100,- Ft/csoport

SZENNA
A hagyományőrző kis falut az erdő és a szőlőhegyek vonulata öleli körbe.
Itt található az Európa-Nostra Díjas Falumúzeuml, amely hagyományőrző
parasztházaival, kazettás templomával teszi egyedivé a község arculatát.
A múzeumba áttelepített lakó- és gazdasági épületek Belső-Somogy és
Zselic falvaiból, valamint a Dráva mentéről származnak. A zsúpfedésű,
füstöskonyhás lakóházak a 19. század második felére jellemző népi építészeti sajátosságokat tükröznek. A falumúzeumban foglalkozások, ismeretterjesztő előadások során mutatják be a jellegzetességeket.

40.700,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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