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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.

196.000,- Ft/csoport

AGGTELEK
Az Aggteleki Nemzeti Parkot az ott található
földtani természeti értékek – a felszíni karsztformák és a föld mélyén húzódó cseppkőbarlangok
– megóvására hozták létre 1985-ben. A park az
Aggteleki-karszt területén, a Sajó és a Hernád
folyó között, mintegy 20 ezer hektáron terül el.
A Baradla barlangban egy kilométeres, egy órán
át tartó túrán ismerkedünk meg hazánk e természeti kincsének legismertebb részeivel és csodás cseppkőképződményeivel.

252.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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SZILVÁSVÁRAD,
SZALAJKA-VÖLGY
A Nyugati-Bükk peremén fekvő üdülőhelyen a lenyűgöző Szalajka-völgy
neve egy már régen elfeledett mesterségre utal. Itt állították elő ugyanis az
üveggyártáshoz nélkülözhetetlen alapanyagot, a hamuzsírt, melynek latin
nevéből –sal alcalius– képezték a szalajka nevet. A völgy üdítő és szemet
gyönyörködtető látványossága a Fátyol-vízesés. A patak medrét több helyen felduzzasztották, s tavakban pisztrángot tenyésztenek. Rövid sétával
elérhető az Istállós-kő aljában tátongó barlang. Itt találták meg az 1970-es
években az őskor egyik leggazdagabb leletanyagát, jó állapotban lévő tűzhellyel, kőszerszámokkal. Nagyon sok a helyi járatos különjárat, színház/
mozi látogatás, valamint az állatkert és a Sóstói Múzeumfalu.

244.000,- Ft/csoport

MISKOLC – MISKOLCTAPOLCA – LILLAFÜRED
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. Miskolctapolca fürdőközpontjával, gyönyörű fekvésével és erdős környezetével érdemelte ki a hírnevét. A barlangfürdő európai ritkaságnak számít, a
közelben hatalmas ősfák között található a csónakázótó. A hegyekkel körülölelt Hámori-tó partján
található Lillafüred. A híres Palotaszálló Mátyás-korabeli vadászkastélyt mintáz. A hegyoldalban
lévő Szeleta-barlang őskori eszközök lelőhelyeként vált a Szeleta-kultúra névadójává.

202.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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SZARVASI ARBORÉTUM
A város legnagyobb turisztikai vonzereje a 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.

300.000,- Ft/csoport

MINI MAGYARORSZÁG MAKETTPARK,
SZARVAS
Aktív iskolai kikapcsolódás az ország egyetlen interaktív parkjában, a Mini
Magyarország makettparkban. A történelmi Magyarország és egyben a
Kárpát-medence mértani közepén, Szarvason, hazánk egyetlen interaktív
makettparkjában megelevenedik történelmünk. A rendkívül részletgazdag,
speciális technológiával készült makettből álló park nem csak lélegzetelállító látványt, de interaktív élményt is nyújt. A kisvonatok hazánk leghos�szabb szabadtéri vasút-makett pályáján robognak olyan jeles állomásokat
érintve, mint a Zombori vagy a Kétegyházi vasútállomás. A mini Balatonon
és Dunán ringatózó vitorlások, gőzhajók, a gombnyomásra megszólaló,
hangzó épületek a legkisebbektől a nyugdíjas korosztályig mindenkinek
különleges élményt jelentenek.

300.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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SIKFŐKÚT
A kedvelt kiránduló- és üdülőhely Noszvaj mellett, a varázslatos környezetben vezető úton elérhető a Várkút é s a Kány-patak forrása is.
Síkfőkút és Várkút a Bükk egyik legszebb vidéke, természetjárásunk
során hárs-kőris sziklaerdők, karszt-bokorerdők, árvalányhajas sziklagyepek mellett vezet utunk.

202.000,- Ft/csoport

KÖRÖSVÖLGYI LÁTOGATÓKÖZPONT
ÉS ÁLLATPARK,
SZARVAS
Szarvason, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság központja mellett került kialakításra a Körösvölgyi Látogatóközpont, amelyben természetvédelmi kiállítás, széles körű programok, szolgáltatások várják az érdeklődőket.
Nemzeti Parkunk ezen bemutatóhelyén állandó kiállításon ismerhető meg
a Dél-Tiszántúl tájtörténete, természeti értékei, élővilága, a Körös-Maros
Nemzeti Park munkája. Megtekinthetőek változatos időszaki kiállítások.
A Csáky-kastély kertjében elterülő páratlan szépségű, a Kákafoki Körös
holtág által körülölelt Anna-ligetben évszázados fák között lehet kellemes
sétát tenni, ahol a 2014-ben megnyílt Körösvölgyi Állatparkban testközelből ismerhetik meg a Dél- Tiszántúlon egykor és ma honos, illetve jelenleg
is terjeszkedő állatfajokat.

300.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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Várak, városok, történelem
SZERENCS
A Hegyalja kapujaként emlegetett, gazdag múltú várost Bocskai István,
Thököly Imre valamint a Rákóczi család korszaka és függetlenségi mozgalma tette fontos helyszínné. A 14. századi református templomban választották erdélyi fejedelemmé 1605-ben Bocskai Istvánt. A Rákóczi-vár
1603-ban vált a Rákóczi család örökös tulajdonává, majd jelentős építkezések után a birodalom központjává. Ma a várban a Zempléni múzeum
(érdekessége a több mint 800.000 db számláló képeslapgyűjtemény), a
Városi Kulturális Központ és a Könyvtár üzemel. A cukorgyár múzeuma a
cukorgyártás történetét eleveníti fel.

98.000,- Ft/csoport

TISZARÁD – KENÉZLŐ
Tiszarád területén már a vaskorban éltek emberek, ezt egy a vaskorból származó kard
bizonyítja, melyet a szőlőültetvények telepítésekor találtak. Kenézlő már a honfoglaláskor lakott település, természeti adottságai miatt a honfoglaló magyarok által elfoglalt
egyik első település volt.

90.000,- 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

350.000,- Ft/csoport

KISVÁRDA – DOMBRÁD
Az egykori mezőváros, Kisvárda ma is őrzi középkori utcahálózatát. A várat 1465-ben kezdték
építeni, egy faerődítmény adja az alapját. A 16.
században alakították ki végleges formáját: négy
saroktornyos, U alakú, középudvaros, árkádos
reneszánsz várkastély kápolnával, szolgálati és
gazdasági épületekkel. A dombrádi vasúti Múzeum a vasúttörténet egyik leggazdagabb gyűjteményében mutatja be a vasúti közlekedés történetét, fejlődését, eszközeit. A Tisza-part remek
szabadidős lehetőségeket kínál.

98.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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SÁROSPATAK –
SÁTORALJAÚJHELY –
FŰZÉRRADVÁNY –
FÜZÉR – REGÉC –
BOLDOGKŐVÁRALJA

Gazdag történelmi és művelődéstörténeti hagyományai miatt Bodrog-parti Athénként is emlegetik a várost. Fénykorát a Rákóczi család
idején élte. A történelmi múlt jeles emléke a várkastélyszerű vár, amely
a hazai gótikus és reneszánsz építészet legértékesebbei közé tartozik. A várban található kiállítás része a Sub Rosa-erkélyszoba, melynek
mennyezetfestménye az egyetlen megmaradt alkotás a barokk faliképek közül. A legenda szerint ebben a szobában a „rózsa alatt” folytak a
Wesselényi-féle összeesküvés titkos előkészítő tanácskozásai I. Rákóczi
Ferenc vezetésével. Sárospatak nem csak váráról, hanem kollégiumáról
is híres, a város épületei mellett méltán lehetünk büszkék az itt tanult
diákokra is. Zemplén legnagyobb városának belvárosát a múltat idéző
épületek mellett a gondozott parkok teszik hangulatossá. A város híres
a borpincéiről – ez az egyetlen település, ahol templomot is emeltek a
bornak. Az egyik leggazdagabb borpince fölé épült a hegyaljai városok
címerével díszített, tornyos bortemplom. Százévesnél idősebb erdei- és
feketefenyők szegélyezte úton érjük el a füzérradványi Károlyi-kastélyt,
melyet Ybl Miklós tervei alapján építettek. Hatalmas, védett parkjában
platánóriásokat találunk. A parkkal együtt látogatható a kastélymúzeum.
buszberles@volanbusz.hu

Füzér története összeforrott a közeli vulkáni kúp tetejére épült Árpád-kori
váréval. 1526-ban, Szapolyai János koronázása tán egy évig itt őrizték a
magyar királyi koronát. A füzéri várhegy hazánk 7 természeti csodájának
egyike. A felújított várban animációs filmek bemutatásával színesített
kiállítás során ismerhetjük meg Füzér vára és a Szalánci vár történetét.
Egy 624 m magas sziklaszirt tetején épült Regéc vára. A vár szabálytalan alaprajzú, belső tornyos tipikus hegyi vár. A Rákócziak korában élte
fénykorát, sokat tartózkodott itt I. Rákóczi Ferenc özvegye Zrínyi Ilona.
A Rákóczi-szabadságharc bukása után a várat a császári seregek lerombolták. A romokhoz felkapaszkodva az elénk táruló érintetlen zempléni
tájban gyönyörködhetünk. Boldogkőváralja felett egy ovális alakú sziklán
emelkedik a szabálytalan alaprajzú, belsőtornyos vár. A várban régészeti- és hadtörténeti kiállítás, pénztörténeti kiállítás, zászló- és címerkiállítás, kovácsműhely és várbörtön valamint Közép-Európa legnagyobb, a
magyar történelem híres csatáit bemutató ólomkatona kiállítása várja a
látogatókat.

202.000,- Ft/csoport
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EGER – NOSZVAJ
Egyes feltételezések szerint a város a nevét az Eger patak mellett még ma is honos
égerfáról kapta. István királyunk 1009-ben alapított itt püspökséget. A középkori Eger
fénykora a 15. század második felében újra püspöki székhely lesz. Várát megerősítették, kapitánya Dobó István volt. 1552-ben támadták meg a törökök, de a várvédők nem
adták a várat. A 40 napos ostrom eseményeit Gárdonyi Géza örökítette meg az Egri
csillagok c. regényében. Ismerkedés a várossal: vár, Minorita-templom, Minaret, Líceum,
Főszékesegyház – hazánk harmadik legnagyobb temploma, Érseki palota, Gárdonyi
Géza Emlékház. Noszvajban a népi építészet emlékeit őrzik a 19. század elején kialakított barlang- és pincelakások. A De La Motte kastély a magyar kastélyépítészet egyik
remeke. A kastély állandó lakhelyként szolgált a családnak, ahol mozgalmas társasági
életet folytattak. Mint művészetpártolók, meghívták az akkoriban Egerben vendégeskedő Déryné Széppataki Rózát is.

210.000,- Ft/csoport

FÜZÉRRADVÁNY – HOLLÓHÁZA – SÁROSPATAK
Százévesnél idősebb erdei- és feketefenyők
szegélyezte úton érjük el a füzérradványi Károlyi-kastélyt, elyet Ybl Miklós tervei alapján építettek. Hatalmas, védett parkjában platánóriásokat
találunk. A parkkal együtt látogatható a kastélymúzeum. Hollóháza hazánk legészakibb települése, a festői szépségű, erdőkkel övezett faluban az itteni porcelángyártás történetét mutatja
be az aulában berendezett kiállítás. Gazdag történelmi és művelődéstörténeti hagyományai
miatt Bodrog-parti Athénként is emlegetik a várost. Fénykorát a Rákóczi család idején élte. A

történelmi múlt jeles emléke a várkastélyszerű
vár, amely a hazai gótikus és reneszánsz építészet legértékesebbei közé tartozik. A várban
található kiállítás része a Sub Rosa-erkélyszoba, melynek mennyezetfestménye az egyetlen
megmaradt alkotás a barokk faliképek közül. A
legenda szerint ebben a szobában a „rózsa alatt”
folytak a Wesselényi-féle összeesküvés titkos
előkészítő tanácskozásai I. Rákóczi Ferenc vezetésével. Sárospatak nem csak váráról, hanem
kollégiumáról is híres, a város épületei mellett
méltán lehetünk büszkék az itt tanult diákokra is.

182.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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FÜZÉR VÁRA, SZÉPHALOM
Füzér története összeforrt a közeli vulkáni kúp tetejére épült Árpád-kori váréval. Szapolyai János megkoronázása után körülbelül
egy évig itt őrizték a Szent Koronát, a várhegy hazánk hét természeti
csodájának egyike. A felújított erődítményben animációs filmekkel
színesített kiállításon ismerhetjük meg a füzéri vár és a vidék történetét. A ma már Sátoraljaújhelyhez tartozó Széphalmon felkeressük
a híres nyelvújító, Kazinczy Ferenc síremlékét. Az író lakhelye a 19.
század első évtizedeiben az ország egyik szellemi központja volt.
Erre emlékeztet minden arra járót a széphalmi kúria kertjében emelt
emlékcsarnok.

168.000,- Ft/csoport

OLASZLISZKA,
TOLCSVA,
BODROGOLASZI
Tolcsva a Bodrog folyótól kissé északra, a zempléni hegyek lábánál fekszik.
A település neves szőlőbirtokairól és imponzás főúri épületeiről ismert, a
Szirmay—Waldbott-kastély, a Dessewffy-kastély és a Rákóczi-kastély jelenleg közfunkciókat lát el. Olaszliszka és Bodrogolaszi a 13. században
idetelepített itáliai szőlőművelőkről kapta a nevét. Ma is élő közhiedelem,
hogy Olaszliszkán született 1802. szeptember 19-én Kossuth Lajos, a falu

buszberles@volanbusz.hu

egyik épületét ma is Kossuth-házként emlegetik. Bodrogolasziban egy kis
méretű, ám annál értékesebb, román stílusú templom emlékeztet a múltra.
A 12. századi épületben találták meg a veronai származású reneszánsz
festő, Sebastiano Vini A Szent Család látomása című táblaképét, amely ma
restaurálva az esztergomi Keresztény Múzeumban látható.

118.000,- Ft/csoport
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EGER
Egyes feltételezések szerint a város a
nevét az Eger patak mellett még ma is
honos égerfáról kapta. István királyunk
1009-ben alapított itt püspökséget. A
középkori Eger fénykora a 15. század
második felében újra püspöki székhely
lesz. Várát megerősítették, kapitánya
Dobó István volt. 1552-ben támadták
meg a törökök, de a várvédők nem ad-

ták a várat. A 40 napos ostrom eseményeit Gárdonyi Géza örökítette meg az
Egri csillagok c. regényében. Ismerkedés a várossal: vár, Minorita-templom,
Minaret, Líceum, Főszékesegyház – hazánk harmadik legnagyobb temploma,
Érseki palota, Gárdonyi Géza Emlékház.

202.000,- Ft/csoport

Kultúra, néphagyomány
MÁRIAPÓCS
A magyar görögkatolikus egyház egyik leghíresebb búcsújáró helye
Máriapócs, amely a könnyező Mária-kegyképről vált ismertté. Az ikon
először 1696. november 4-én, az akkori fatemplomban tartott misén
könnyezett. I. Lipót német-római császár és magyar király Bécsbe szállíttatta a képet, amelyről több másolat is készült. Az eredeti ikon és a
másolatok soha többé nem könnyeztek, csak az, amelyiket visszavitték
Máriapócsra – egyszer 1715-ben, majd legutóbb 1905-ben. A ma is látható, kéttornyú barokk templom a 18. század közepén épült. Máriapócsot
2005-ben nyilvánították nemzeti kegyhellyé.

92.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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HORTOBÁGYI NEMZETI PARK

LÁTOGATÓKÖZPONT ÉS KÉZMŰVESUDVAR
Az 1999 óta az UNESCO Világörökség részét alkotó Hortobágyi Nemzeti Parkban 82 ezer hektáron 4 tájvédelmi körzet és 19 különálló természetvédelmi terület található. A tökéletes síkságot szikes puszták, halastavak, mocsarak, holtágak és nádasok színesítik – mind kiváló élőhely a gazdag növény- és állatvilág számára. Nem szabad megfeledkezni az építészeti értékekről sem, amelyek legfontosabb képviselője az 1827 és 1833 között épült
Kilenclyukú híd. A látogatóközpont és a kézművesudvar számos programot kínál a nemzeti parkba érkező turisták számára: ingyenesen látogatható
természetrajzi kiállítás és természetbarát anyagokból kialakított játszótér várja őket, valamint megismerkedhetnek a vidékre jellemző hagyományos
mesterségekkel.

121.000,- Ft/csoport

buszberles@volanbusz.hu
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TÚRISTVÁNDI – SZATMÁRCSEKE
Túristvándi egyedülálló műemléke a
festői környezetben található vízimalom. A 18. század végén épített malom három alulcsapós vízikerekével
európai ritkaságnak számít. A falu
határában a Rókadűlő a kocsányos
tölgy és a vadkörte hagyásfáiról nevezetes. Az Európa-szerte egyedülálló,
védett, „csónakos” fejfás református
temetőt több mint 600 robosztus
tölgyfából faragott sírjel teszi különlegessé. A temető közepén áll Kölcsey
Ferenc fehér márványoszlopokból ké-

szült, klasszicista síremléke. Kölcsey
életútjára és a Csekén töltött évekre
illetve az 1823-ban itt írt Himnuszra
emlékezve került kialakításra a művelődési házban a költő emlékkiállítása.
A tájház egy meredek hajlásszögű,
taposott szalmával fedett, szegényparaszti lakóház, benne a településen
összegyűjtött bútorok s néprajzi tárgyak kiállítása.

154.000,- Ft/csoport

NOSZVAJ
Noszvajban a népi építészet emlékeit őrzik a 19. század elején kialakított
barlang- és pincelakások. A De La Motte kastély a magyar kastélyépítészet egyik remeke. A kastély állandó lakhelyként szolgált a családnak, ahol
mozgalmas társasági életet folytattak. Mint művészetpártolók, meghívták
az akkoriban Egerben vendégeskedő Déryné Széppataki Rózát is.

202.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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