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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
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.

133.400,- Ft/csoport

ÓBÁNYA
A Mecsek egyik legszebb sétaútja az Óbányától Kisbányáig húzódó Óbányai-völgy, amelynek
szikláin vízesések és gyors futású patakszakaszok követik egymást. A Cigány-hegyi kilátóból
mesés kilátás tárul elénk a Mecsek vonulatáról.

47.700,- Ft/csoport

buszberles@volanbusz.hu
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PÖRBÖLY
A Gemenc déli kapuja, Pörböly – az itt kialakított Ökoturisztikai Központ
programjai a bakancsos, a kerékpáros, a vízi turistáknak és az erdei vasút
szerelmeseinek egyaránt izgalmas élményeket ígér. A Gemenci erdőben tett
látogatást az Ökoturisztikai Központban kezdjük. Az épületben a tájegység
értékeit ismerhetjük meg egy interaktív kiállítás keretében és itt működik az
erdei iskola is. Az épület előtt található az erdei vasút végállomása is. Vonatra szállva fedezzük fel a Duna árterének varázslatos világát. A holtágakkal,
belső tavakkal szabdalt buja erdőt kisvasút szeli ketté. A megállókban tanösvények, megfigyelőtornyok, halászati bemutatóhely szemlélteti a páratlan
növény- és állatvilággal bíró tájat.

40.600,- Ft/csoport

ORFŰ – ABALIGET
A Mecsek vadregényes tájain keresztül a festői Orfűre. A völgy patakjának vizét több helyen mesterségesen felduzzasztották, az egyik legelső
mesterségesen kialakított tó az Orfűi-tó. A Malommúzeumban a molnárok
munkájával lehet ismerkedni, bemutatják a malmot, a lisztet és még saját
sütésű kenyeret is árusítanak. Az Ökoturisztikai Látogatókózpont bemutatja a Nyugat-Mecsek érdekességeit, Orfűt és a 4 tóból álló tórendszer
értékeit. A Papírmúzeum a Malommúzeum mintájára fedi fel előttünk a
papírkészítés folyamatát. Abaliget híres barlangját 1768-ban fedezték fel.
A látogatók az 1380 m hosszú barlangból kb. 500 m-t járhatnak be. A túra
útvonalát végigkíséri a patak, magas páratartalmú levegőt biztosítva. A levegő hőmérséklete egész évben 12-13 °C! Meleg felsőruházat, zárt cipő
ajánlott.

113.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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BIKAL
A Bikali Élménybirtok hazánk első tematikus élményparkja. Programok sokasága vár minden korosztályt, kicsiktől-nagyokig egyaránt. A birtok óvárosában megelevenedik a történelem, középkori
ajándékboltban vásárolhatunk, ahol korhű ruhában foga minket az
eladó. Az apródképzőben, a pékműhelyben, a szabóműhelyben, a
fafaragóműhelyben és a mesterségek házában elleshetjük és megtanulhatjuk a választott szakma csínját-bínját. Még lovagképzésre
is van lehetőség! A mesefaluban kézműves foglalkozások színesítik
az ott töltött időt.

69.900,- Ft/csoport

SZÁLKA
A falu a Lajvér-patak megduzzasztása óta kedvelt kirándulóhely.
A gyönyörű táj a görögszói kápolnától tárul fel teljes szépségében.

30.500,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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SÖTÉTVÖLGY
Sötétvölgy régóta népszerű kirándulóhely, a löszdombokon, völgyekben, szurdokok
mélyén, erdők árnyékában kanyargó turistautak varázslatos helyekre vezetnek el. Sötétvölgy a Szekszárd-Geresdi-dombság egyetlen természetvédelmi területe, mely helyi
védettség alatt áll. Számos növényritkaság és védett állat élőhelye, melyek különlegessé, egyedivé teszik ezt a hatalmas területet.

30.500,- Ft/csoport

ALSÓNÁNA
Alsónána már a középkorban is lakott település volt, első hiteles említése 1494-ből való. A falu
érdekessége a község belterületén lévő pincesor, mely közvetlenül a település fölött fekszik. Három
utcájában közel 150 fölbe vájt, nem falazott pince található. A falu szélén egy erdővel szegélyezett
völgy közepén található a Galagonya tábor, ahol többféle sportolási és kézműves tevékenységgel
várják a résztvevőket.

30.500,- Ft/csoport

POGÁNY
A Zsályaliget Élménypark festői környezetben található, területén számos szórakozási, sportolási,
tanulási, természetjárási lehetőséget biztosítva. A hatalmas játszótértől a különböző sportolási lehetőségeken át a csónakázásig rengeteg élmény vár a vendégekre.

110.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu

4

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

199.500,- Ft/csoport

PÉCS
Pécs nevezetességekben gazdag város: Gázi Kászim pasa dzsámija, Megyeháza, Elefántos ház,
Ókeresztény Mauzóleum, Püspöki palota, dóm. Szabadprogram a belvárosban, lehetőség Pécs
gazdagabbnál gazdagabb múzeumainak felkeresésére. Közép-Kelet-Európa legnagyobb kulturális
épületegyüttese a 19. századi Zsolnay család porcelángyárának felújítása nyomán született újjá.
A Zsolnay Negyedben közel 30 műemléképülettel, hatalmas kertekkel, kiállításokkal, éttermekkel
várják a látogatókat a belvárostól kb. 15 percnyi sétára. A Zsolnay család- és gyártörténeti kiállítás a
kezdetektől mutatja be a történetet; a Mauzóleum a család nyughelye, ahol 42 oroszlán őrzi az eozin
technika titkát. A látvány-manufaktúrában figyelemmel követhetjük a kerámiák mindennapi gyártási
folyamatának egy kis szeletét.

82.500,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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KALOCSA – BAJA
Kalocsa honfoglalás kori városunk már Szent István idejében is kiemelkedő kulturális központ volt. Egyike
a négy magyarországi római katolikus érseki székhelynek, éppen ezért itt található Magyarország egyik legrégebbi székesegyháza. Nem csak a kultúra és az oktatás terén kiemelkedő Kalocsa, hiszen népművészete
is messze földön híres. A fafaragás és a fazekasság is egyedi, jellegzetes motívumokkal rendelkezik, de
a kalocsai hímzés az, amelyet nem lehet összetéveszteni mással. A népművészethez tartozik a kalocsai
folklór is. A 19. században itt alakult ki a pingálásnak nevezett falfestés, amit épületeken kívül később már
edényeken és húsvéti tojásokon is alkalmaztak. A kalocsai népművészet kialakulását tökéletesen adja át
a Viski Károly Múzeum állandó kiállítása, de aki a szintén világhírű kalocsai fűszerpaprikára kíváncsi, arról
is mindent megtudhat a Paprika Múzeumban. Baja városa Magyarország déli részén található, a Duna bal
partján. A város évszázadok óta a magyar, a német, a szerb és horvát nemzetiségek közös otthona. A híres
és ízletes bajai halászlé megkóstolása feltétlenül ajánlott az idelátogató számára. A város nevezetességei:
a Sugovicára néző, reneszánsz, olasz stílusú Szentháromság téren álló mai városháza, a hajdani barokk
Grassalkovich-palota, Szentháromság szobor, Türr István Múzeum, Páduai Szent Antal Ferences Kolostortemplom, Gyümölcsoltó Boldogasszony Görögkeleti Plébániatemplom, Árpád-kút.

76.200,- Ft/csoport

MOHÁCS
A Mohácsi Történelmi Emlékhely kapuján látható 28.000 szegecs a csatában elesettek számát
szimbolizálja. A falakon elhelyezett tablók megtekintése során részletes képet kapunk a csata lefolyásáról és a régészeti kutatásokról. A parkban a hadvezérekre és egyszerű katonákra kopjafák
és lélekharangok – a küzdelem jelképei emlékeztetnek. A városközpontban található Busóudvar
azzal a céllal jött létre, hogy ne csak a busójárás idején, hanem egész évben megismertessék a
látogatókat a híres farsangi népszokással. Az épületben található egy berendezett sokac ház,
bemutatják a busó öltözeteket és a kellékeket – hang- és fényjáték kíséretében. A városháza épületét a mohácsi csata 400. évfordulója alkalmából emelték. A Szent Miklós Vízi- és Taposómalom
egyedisége abban rejlik, hogy a malomban a mai napig kövekkel történik az őrlés. Interaktív kiállítás során mutatják be a gabonafeldolgozás lépéseit. Az emberi erővel működő taposómalom
szerkezet egyedülálló nevezetessége nem csak a városnak, hanem egész Európának is.

69.900,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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SZÉKESFEHÉRVÁR,
VELENCEI-TÓ
HAJÓZÁSSAL
Székesfehérvár középkori királyi székhelyként
és polgári városként is fontos szerepet játszott
Magyarország történelmében, kincsei hazánk
legfontosabb tárgyi és szellemi emlékei közé tartoznak. Városnézésünk során megismerhetjük a megyeszékhely legfontosabb és legszebb látnivalóit,
valamint a városhoz kapcsolódó legizgalmasabb legendákat. Rövid szabadprogram után látogatás a Bory-várban – a különleges épületcsoport Bory Jenő
építész, szobrász életműve. A vár formái nem rajzasztalon születtek, hanem a helyszínen alakultak ki. A százoszlopos udvart körbefutó folyosókon a
magyar történelem nagy alakjainak szobrai sorakoznak.
Ezt követően Magyarország harmadik legnagyobb természetes állóvizét, a Velencei-tavat keressük fel, amely bővelkedik látnivalókban és jelentős természeti értékekben. A tavat és környezetét egy kellemes sétahajózással fedezhetjük fel.

152.500,- Ft/csoport

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.

165.000,- Ft/csoport

buszberles@volanbusz.hu
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ESZTERGOM
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.

190.000,- Ft/csoport

KESZTHELY – SÜMEG
Keszthely a Balaton fővárosa, a Festetics-család otthona több
évszázadon át. Látogatás a Festetich-kastélyban vagy 1 órás sétahajózás a festői szépségű keszthelyi öbölben, amikor a hajóról
csodálhatjuk a páratlan fekvésű város szépségét valamint a város
hátterét adó hegyek látványát. A sümegi vár az egyik legszebb,
épen megmaradt vár, mely –bármelyik irányból érkezik a látogatómár messziről látszik. A várkapitány és csapata számos iskolai
csoportok részére kidolgozott programajánlattal várja a diákokat.
A vár megtekintésén túl van lehetőség lovagi torna bemutatóra,
a lovagi élet megismerésére, középkori diáklakomára, íjászatra
stb… A Várhegy aljában épült fel a város legszebb egyházi épülete,
a Püspöki palota.

242.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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Kultúra, néphagyomány, tudomány
EGYHÁZASKOZÁR
Színes kézműves programokkal ismertetik meg a régi hagyományos tevékenységeket: nemezelés, batikolás, gyertyaöntés, papírmerítés, bőrözés. A programok lehetősége szinte végtelen az erdei iskolában: honismereti foglalkozás, faluportya,
kovácsolás, méhész program, csángó program, lovasprogramok

66.000,- Ft/csoport

SZENTENDRE – SKANZEN
Szentendre határában különleges falu várja a látogatókat. A szabadtéri múzeum a magyar nyelvterület népi építészetét, lakáskultúráját,
gazdálkodását és életmódját mutatja be településnéprajzi szempontok alapján, tájegységekbe szervezve. A 46 hektáros természetvédelmi területen álló épületek és azok berendezési tárgyai pótolhatatlan értéket képviselnek. Az egyes tájakat bemutató házak kiállításait
folklórműsorok, kézműves-bemutatók, színházi előadások színesítik. A skanzen egy része az 1920-as évekből származó vasúttal is
bejárható, közel 2 kilométer hosszan.

206.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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SZEGED – ÓPUSZTASZER
Szeged történelmének és a mai városkép kialakulásának egyik legmeghatározóbb eseménye az 1879-es árvíz. Az épületek nagy része elpusztult és a mai város nagyrészt az
árvíz után épült: szebb, modernebb épületek váltották fel a régieket. A város legfontosabb épületei és látnivalói: Széchenyi tér, Színház, Móra Ferenc Múzeum, Tisza-part,
szerb templom, Fogadalmi tér (dóm, Szt. Demeter torony, Zenélő óra), Dugonics tér,
Kárász utca, Klauzál tér. 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 XIX. 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.

203.000,- Ft/csoport

buszberles@volanbusz.hu
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