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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
AJKA
Ajka legszebb része a Városliget. Ezen a területen található a Kristályfürdő, Kemping és Fedett
Uszoda, valamint a Csónakázó-tó. A szép, ligetes rész, üdítő színfoltja az iparvárosnak, mely
kedvelt tartózkodási helye a városlakóknak és az idelátogatóknak egyaránt. A tó szigetén áll
az író, Fekete István bronz mellszobra. Ajka egyik nagy büszkesége az üveggyár, termékei az
ország, sőt Európa határain túl is ismertek. A gyárban ma is alkalmazzák az ősi, szájfúvásos
technológiát, ennek köszönhetően szép, egyedi darabokat és csiszolt, színes üvegtárgyakat
készítenek. A Nomádia Szabadidő Park és Lovarda számtalan lehetőséget kínál: népi játékok,
Dunántúl legnagyobb palánk játszóvára, fa fegyverek, történelmi útvesztő, mezítlábas ösvény,
kültéri tornapálya, óriás forgóhordó, kötélhinta, kötélcsúszda 2 pályán, állatsimogató, madárház, szalmaugráló, tutajozás, tóparti játékok.

57.200,- Ft/csoport

BALATONEDERICS, AFRIKA
MÚZEUM
A mesebeli Afrika hangulatát idézi
meg a Balatonederics határában
található Afrika Múzeum. A múzeumban trófeák százai és egy érdekes néprajzi kiállítás, a körülötte
elterülő több hektáros területen pedig egy mini szafari park található.
Néhány maszáj kunyhót is építettek

a parkba, életnagyságú bennszülött
fotókópiák őrzik a teljesen üresen
álló kunyhókat. A birtokon nyitott terepjáróval is körbevezet minket egy
igazi afrikai fiatalember. A birtok végén, egy dombon kilátótoronyból élvezhetjük a kilátást a Szigligeti-öböl
felé.

76.200,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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ÚRKÚTI ŐSKARSZT,
CSÁRDA-HEGYI TANÖSVÉNY
A Bakony egyik páratlan geológia csodája a Csárda-hegyi őskarszt. A mangánérc termelése során kerültek felszínre a jura kor,
közel 100 millió éves őskarszt sziklafalak. A tanösvényen dzsungelszerű, párás levegőjű erdőszakaszokon, falépcsőkön jutunk le a
gödör aljára és a peremén körbe is sétálhatunk.

63.000,- Ft/csoport

TAPOLCA
Tapolca első számú látványossága a tavasbarlang. A páratlan természeti
képződményt 1903-ban fedezték fel. A barlangban közel 1 m mélységű,
kristálytiszta vízű tavon csónakázhatunk. A legszebb látnivalói azok az oldódási formák, amelyeket a meleg víz alakított ki. A hangulatos kisváros
legszebb látnivalója a Malom-tó, partján egy vízimalommal.

69.300,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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KÁLI-MEDENCE: HEGYESTŰ ÉS
SZENTBÉKKÁLLA
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. A
Balaton-felvidék legkedveltebb kirándulóhelye a Szentbékkálla melletti Kőtenger.
Látványos sziklaalakzatok, homokkő formák között sétálhatunk.

76.200,- Ft/csoport

BALATONCSICSÓ – VIGÁNTPETEND
Az idilli környezetben fekvő erdei iskola helyszíne a túrázók körében régen „Csicsói erdészház”
néven volt ismert, mivel a szomszédos falu neve Balatoncsicsó, a létesítmény mai épületei pedig
az 1950-es években erdészházak voltak. Az Öreg bükk tanösvényt végig járva bepillanthatunk az
erdészek munkájába. Mellette található az oktató- és élménytermekkel rendelkező erdei iskola,
ahol a népi mesterségeket is kipróbálhatjuk. Vigántpetend a gyönyörű fekvésű Balaton-felvidéki
falvak egyike. Több sétaútvonal állomásaként ismert.

50.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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SALFÖLD
Salföldön a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Természetvédelmi majort létesített,
ahol ideális környezetben a tájon hajdan őshonos állatok láthatók: szürkemarha, rackajuh és bivaly. A falu határában az egykori pálos kolostor romjai tekinthetők meg.

76.200,- Ft/csoport

ZÁNKA
Zánka falu egy hajdani halásztelepülés, amely mellett 1969-75 között építettek
fel egy úttörővárost, mai nevén Erzsébet-tábort. A tábor gazdag programkínálattal várja a látogatókat.

76.200,- Ft/csoport

FUTURA, MOSONMAGYARÓVÁR
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.

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

180.400,- Ft/csoport

Állatkertek, élményparkok
KISLŐD, SOBRI JÓSKA KALANDPARK
A Kislődön található kalandpark Magyarország egyik legnagyobb, és legtöbb szolgáltatást nyújtó kalandparkja. A kicsiknek és a nagyoknak egyaránt végtelen sok játékban
lehet részük, és a kötélpályák akadályai is remek kihívást jelentenek mindenkinek. A
kalandpályák mellett, az ottani tó fölött futnak végig a csúszópályák is. Amik még rád
várnak: mászófal, íjászat, tekepálya, ugrálóasztal, kalandvár, fajátszótér, mountain bike
pálya, csónakázás, ördögszekér, lovaglás, légvár, labirintus, állatsimogató, lézerharc,
vízipuffancs, rodeó bika, ládaépítés, quad, űrkarika.

54.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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NEMESVITA – WESTERNPARK
A Szabadidőpark vadnyugati hangulatban, várja a kikapcsolódást,
játékos szórakozást kedvelő gyermekeket, családokat. A programok
köre rendkívül széles: pónilovaglás,
aranymosás, patkódobás, kötélpálya, állatsimogató, szalon, indián
rituálé, íjászat, Winnetou-kötél, sólyom show, trambulin és játszótér
vár minden érdeklődőt. Itt senki sem

unatkozik, egész napos elfoglaltságnak is tökéletes a park. Berendezése, külső- belső képe a western
kori hagyományoknak megfelelő.
Hangulatos zene várja a május 1-től
augusztus 31-ig nyitva tartó park látogatóit.

76.200,- Ft/csoport

BALATONFŰZFŐ, BOBPÁLYA ÉS
KALANDPARK
Már maga a bobozás is dupla élmény,
hiszen Magyarországon ez a leghos�szabb olyan dupla bobpálya, amelyen
a bobok sínre rögzítve futnak. Élményfokozó adalékok a csúszáson túl: panorámapálya, 360 fokos kanyar, bukkanók,
alagút, hűsítő sebesség és a balatoni
panoráma. A csúszás megörökítéséről
a pályán elhelyezett fotópont gondoskodik, az itt készült kép a bejáratnál
található Emlékbázisnál kinyomtatható.
A park fő elemei kétségtelenül a bobpályák, de az élménykínálat ennél jóval tábuszberles@volanbusz.hu

gabb: a BalatoniBob Szabadidőparkban
minden korosztály számára kínálnak
valami izgalmasat, így a kikapcsolódás
mindneki számára emlékezetes lesz.
A 15 m magas kilátótoronyból sirályszemszögből csodálható meg a Balaton. A legkisebbeknek készült az erdei
játszótér, amelynek egy mini kalandpark
is része, a felnőtteké pedig a fitnesz
park, ahol a szabad levegőn végezhetnek testedző gyakorlatokat.

40.700,- Ft/csoport
6

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.

161.300,- Ft/csoport

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.

buszberles@volanbusz.hu

172.800,- Ft/csoport
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Várak, városok, történelem
VESZPRÉM
A „Királynék városa” Veszprém, ahol egy séta során átfogó képet kapunk
a város múltjáról és jelenéről, legfontosabb történelmi és egyházi emlékeiről (Kossuth utca, Óváros tér, vár). A Kittenberger Kálmánról elnevezett,
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.

30.500,- Ft/csoport

NAGYVÁZSONY – VESZPRÉM
A nagyvázsonyi végvár ma is jó állapotban tekinthető meg. A 4 emeletes lakótorony minden szintjén az egykori várúrra, Mátyás király törekvő vitézére,
Kinizsi Pálra emlékeztet a kiállítás.

50.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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SÜMEG
A sümegi vár az egyik legszebb, épen megmaradt vár, mely –bármelyik irányból érkezik a látogató- már messziről látszik. A vár
megtekintésén túl van lehetőség lovagi torna bemutatóra, a lovagi
élet megismerésére, középkori lakomára, íjászatra stb… A vár melletti területen került kialakításra az I. Történelmi Élménypark, amely
elénk tárja a középkori várban használt hadi eszközöket, a török kori
ostromtábor sajátosságait. A Várhegy aljában épült fel a város legszebb egyházi épülete, a Püspöki palota.

92.800,- Ftcsoport

GYŐR
Győr, a vizek városa. A barokk belváros kihagyhatatlan látnivalói: Városháza, Széchenyi tér, Nagyboldogasszony-székesegyház (Bazilika), Szent
László Látogatóközpont (Szent László hermája), Káptalandomb, Püspökvár. A győri Xantus János Állatkert bemutatja a természet csodáit és a
megmaradásukat fenyegető veszélyeket. Lehetőséget ad a kellemes pihenésre, tapasztalatszerzésre valamint szórakozásra, kikapcsolódásra is. Az
állatbemutatás mellett a kert egyéb kulturális és sportrendezvények helyszíne és az oktató-nevelő tevékenység színtere is egyben. Ez teszi különösen vonzóvá az állatkertet mindenki számára.

98.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu

9

TATA – KOMÁROM, MONOSTORI ERŐD
Tata, a „vizek városa” kedvelt úti cél a turisták körében, nevezetességei: az Öreg-tó partján álló vár,
víztorony, Kapucinus templom, Esterházy Kastély, Angolkert. A „Duna Gibraltárjának” is nevezett Monostori Erőd Közép-Európa legnagyobb újkori erődje. A komáromi erődrendszer, a magyarországi oldalon
három erődből áll, ezek közül a Monostori Erőd az, amelyik leginkább tarthat a turisták érdeklődésére.
Az épület 100 éven át szolgálta a Magyar Honvédséget, a valódi harci események viszont elkerülték.
Később szovjet csapatok állomásoztak itt, többnyire lőszerraktárként hasznosítva az épületet, távozásukkor végleg megszűnt a Komáromi erőd katonai szerepe. Ezzel az épület műemlékké minősült, látogatóbaráttá alakították. Igazi élményt nyújt a bonyolult várrendszert felfedezni, olvasgatni a falra festett
oktatótáblákat és feliratokat, ellátogatni a huszárlovak egykori istállóihoz. Az erődrendszer egykori legénységi körleteinek sötét, nyomasztó, belső folyosói két termében rendeztek be „élőképeket”, az egyik
az Osztrák-Magyar Monarchia korát, míg a másik a szovjet időket eleveníti fel. A látogatók bepillanthatnak a szovjet laktanyák zárt kapui mögé, mely felvillantja a vörös korszakhoz kapcsolódó emlékképeket
is. A Haditechnikai park az udvaron tart bemutatót, mely a hidegháborús fegyverkezésből adnak ízelítőt.

118.200,- Ftcsoport

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.

113.700,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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MONOSTORI ERŐD, KOMÁROM
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.

113.700,- Ft/csoport

DUNAKANYAR: ESZTERGOM, VISEGRÁD
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 legmagasabb épülete. 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. 1338tól egészen 1408-ig Visegrád volt a magyar királyok hivatalos székhelye,
sőt, Mátyás uralkodása idején az egész európai reneszánsz központja is. A
város történelmi, építészeti értékei felbecsülhetetlenek.

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

88.000,- Ft/csoport

SÁRVÁR ÉS CELLDÖMÖLK NEVEZETESSÉGEI
Sárváron, a Nádasdy-vár azon kevés váraink egyike, amely szinte teljes épségében vészelte át a történelmi viharokat. A vár a reneszánsz és barokk stílus jegyeit viseli magán: az udvaron reneszánsz
árkádsort láthatunk, a díszterem és a szalonok többsége pedig már barokk stílusú. Várvezetés során bemutatják a múzeum kiállításait, legszebb és legérdekesebb tárgyait és termeit. 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: közvetlenül mellette terül el 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, 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.

87.000,- 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.

172.800,- Ftcsoport

Kultúra, néphagyomány
NEMESHANY, VÍZIMALOM
A Nemeshanyban található a malommúzeum, ahol betekinthetünk a korabeli molnárok
életébe, megismerkedhetünk a vízimalom felépítésével, működésével.

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

161.300,- Ft/csoport

buszberles@volanbusz.hu
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