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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, élményparkok
PÖRBÖLY – GEMENCI KALANDOZÁS
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.

280.000,- Ft/csoport

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.

161.000,- 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.

110.000,- Ft/csoport

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.

95.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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TIHANY – BALATONFÜRED
Tihany nevezetessége a Bencés Apátság, melynek alapítólevele a magyar nyelv
első írásos emléke. Tihany magyar történelmi vonatkozású múltja I. András királlyal kezdődik, aki 1055-ben itt építtette meg családja temetkező helyét, és
egyben egy kolostort is. Ez a sír a mai apátság altemplomában megtekinthető.
Nevezetes még az apátság és a Visszhang-domb között keletkezett Echo, a tihanyi visszhang is, mely tiszta időben még most is hallható. A Babamúzeum
gyűjteménye a Filotás család több évtizedes gyűjtőmunkájának eredménye. A
színes és babakülönlegességekben gazdag kiállításon megismerkedhetünk az
európai népviseletekkel, hiszen a babák eredeti ruhájukban láthatóak. A nagy
értékű porcelánbabák mellett néhol ütött-kopott mackókat és más játékállatokat illetve babaházakat is láthatunk. Balatonfüreden, a Balaton partján, a Tagore
sétányon árnyas fák alatt gyönyörködhetünk a magyar tenger színeiben.

132.000,- Ft/csoport

KÁM – JELI ABORÉTUM
A Kám község határában fekvő Jeli Arborétumot nem csak a rododendronok
virágzása idején érdemes felkeresni, bár az tény, hogy a legszebb arcát akkor
mutatja. A rododendronnak 300 változata több ezer példányban kápráztatja el
májusban illat- és színkavalkáddal a látogatókat.
Története 1922-ben vette kezdetét, mikor gróf Ambrózy-Migazzi István megkezdte kialakítását. Figyelembe vette a talaj-szerkezeten kívül a szubalpin és a
mediterrán hatás együttes jelenlétét, amely esetenként az örökzöld lomblevelűek túlélésének záloga. A párás, szűrt napfényű környezet kialakításához több
tucat fenyőfélét, tuját, tiszafát, babérmeggyet, buxusok, madárbirsek és borbolya félék tömegét ültette el.

85.000,- 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.

110.000,- Ft/csoport

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.

195.000,- 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.

150.000,- 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.

100.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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Állatkertek, élményparkok
JAKABSZÁLLÁS – MAGYARKERT
Magyarország legismertebb vidéki állatkertje a Veszprém belvárosához közeli
festői, erdős völgyben található Kittenberger Kálmán Állat- és Növénykert. A
kifejezetten gyerekbarát állatkert az utóbbi évek nagyarányú fejlesztéseinek
köszönhetően mára valódi négy évszakos kirándulócélponttá vált. A veszprémi állatkert leglátványosabb része a völgy peremén lévő fennsíkon, a Gulya-dombi területen kialakított Afrika szavanna.

132.000,- Ft/csoport

VÁCRÁTÓTI ARBORÉTUM –
VERESEGYHÁZI MEDVEOTTHON
A nemzetközi hírű Vácrátóti botanikus kert az országban a legnagyobb rendszertani
gyűjtemény birtokolja. Az üvegházban és a sziklakertben látható egzotikus növényeken kívül megcsodálhatjuk a kert kiemelkedően gazdag fa- és cserjegyűjteményét,
valamint a Biblia növényeit bemutató kert-kompozíciót. 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.

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

120.000,- Ft/csoport

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.

125.000,- 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. Beren-

dezése, külső- belső képe a western
kori hagyományoknak megfelelő.
Hangulatos zene várja a május 1-től
augusztus 31-ig nyitva tartó park látogatóit.

110.000,- Ft/csoport

ZALASZABARI
KALANDPARK
A Zobori Élménypark hazánk egyik legnagyobb élmény- és kalandparkja.
Számos kül- és beltéri attrakció biztosítja az önfeledt szórakozást.

95.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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Várak, városok, történelem
ESZTERGOM – 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.

315.000,- Ft/csoport

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

290.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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SÜMEGI VÁR – TAPOLCA – BADACSONY
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. 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. A Badacsony a Balaton-felvidék kétség kívül legnépszerűbb hegye, rengeteg kirándulót vonz kilátóhelyeivel.

103.000,- 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. Az általa építtetett pálos kolostor maradványai is látogathatók. 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.

132.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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ZIRC – BAKONYBÉL
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. Bakonybél egy aprócska, ámde annál szebb és
érdekesebb település, melynek ezer arca van. Ha itt járunk, ezeket a látványosságokat, érdekességeket nem érdemes
kihagyni: Erdők háza, a hajdani magház, ahol erdészeti és természetvédelmi gyűjtemény kapott otthont; a község
gyönyörű temploma, Szent Mauríciusz Monostor, a híres Pannon Csillagda, a Trófea és kőzetbemutató, valamint
Borostyán-kút, mely a település központjától nagyjából 1 km-re található.

155.000,- Ft/csoport

PANNONHALMA
Pannonhalma fő nevezetessége a Várhegyen található Apátság. A Világörökség részét képező Bencés Főapátság épületegyüttese a Dunántúl egyik legértékesebb, legimpozánsabb
építészeti emléke. Alapjait 996-ban Géza fejedelem kezdte meg és 1002-ben I. István fejezte
be, azóta is folyamatosan működő Szent Benedek-rendi monostor. Már az Árpád-házi királyok korában jelentős szerepet játszott. Az apátság turisták számára is látogatható részei: a
13. századi templom és altemplom, a 15. századi kerengő és a 16. századi könyvtár. Az épületegyüttesben működik az ország egyik legnívósabb középiskolája a bencés gimnázium. Az
apátság területén arborétumot és egy hazánkban páratlan gazdagságú gyógynövénykertet
is találunk. Az apátsággal egy sétaút köti össze a kilátót és a Lombkorona tanösvényt, ahol
Pannonhalma érdekességeiről kapunk tájékoztatást az elhelyezett táblákat olvasva. Ez a
tanösvény 2018 tavaszán igazi látványossággal bővült: a fák lombkoronája fölé kinyúló, közel 80 m hosszú sétányról élvezhetjük az alattunk elterülő táj szépségét. A fém tartószerkezetű, fával borított sétány az egyik legrégibb keresztény szimbólum, a hal formáját mutatja.
A hal farka a feljáró, ami a tanösvényről indul, és a lejáró erre a tanösvényre vezeti vissza a
látogatót. A hal fejénél lévő kilátópontról Pannonhalma házaira és a mögötte elterülő dimbes-dombos tájra látunk rá.

183.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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KŐSZEG – SOPRON
Kőszeg Magyarország egyik legszebb kisvárosa, melynek nemzeti örökséggé nyilvánított belvárosában érintetlenül fennmaradt, középkori hangulatú házak sorakoznak.
Első számú látnivalója, a híres Jurisics-vár. Amellett a régi templomok, műemlék
házak és a különleges kiállításokkal büszkélkedhető hangulatos belvárosa is megér
egy kirándulást. A várost körülölelő Kőszegi-hegység rengeteg természeti látnivalójával, túralehetőségeivel, kilátóival, népszerű kirándulóhely. Sopron a hűség városa
és a vörösbor fővárosa. Magyarországon műemlékekben leggazdagabb vidéki települése. A város területének több mint a fele műemlékvédelem alatt áll. A Soproni-hegység az Alpok legkeletibb nyúlványa. Kristálytiszta levegőjének köszönhetően
Sopron jegyzett klimatikus gyógyüdülőhely. Sopron jelképe a Tűztorony, a város
több pontjáról is jól látható. Főbb látnivalói: a város főtere, Storno-ház, Károly-kilátó,
Patikamúzeum, Nagyboldogasszony templom.

150.000,- Ft/csoport

PÉCS
Városnéző séta során ismerkedünk meg Pécs nevezetességeivel: 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.

207.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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SIKLÓS – MÁRIAGYŰD
Egy kisebb magaslaton, a Villányi- hegység déli lábánál láthatóak
Siklós várának teljesen épségben megmaradt falai. A vár első említése 1294-ből származik és a történelem azóta sem kímélte, ennek
ellenére az egyik legépebben megmaradt és építészetileg legösszetettebb történelmi emlékünk. Máriagyűd kegytemploma híres zarándokhely. A csodaszépen felújított, kéttornyú, barokk stílusú templom
és környezete a Villányi-hegység és a híres borvidék kihagyhatatlan
látnivalója.

245.000,- Ft/csoport

Kultúra, néphagyomány
ŐRSÉG
A Vas megye délnyugati részén elterülő Őrség történeti és néprajzi régió,
mely részben átnyúlik a trianoni határokon túlra, Szlovénia és Ausztria területére is. A túlnyomórészt az Őrségi Nemzeti Park védelme alatt álló tájegység jellegzetes falvai máig őrzik az ősi „szeres” településformát, melynek
jellemzője a néhány, egymáshoz közel épített házból álló, eredetileg rokoni
kisközösségeket alkotó „szerek” laza hálózata. A történelmi Őrség központja a kilenc szerből álló Őriszentpéter. A központi részen, Városszeren
találjuk az Őrségi Nemzeti Park központját.

110.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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Külföldi ajánlatok
MIXNITZ
Ausztria leghíresebb szurdoka a Medve-szurdok. Stájerország egyik legnépszerűbb úti célja, a Graztól északra fekvő hegyekben található vadregényes Medve-szurdok (Bärenschützklamm), zúgó vízeséseivel, gigantikus
sziklafalaival, látványos vonalvezetésű, biztonságosan kiépített falétráival, hidjaival. A magyar turisták körében
is rendkívül közkedvelt, nem a legkönnyebb túrák közé tartozik, viszont a fárasztó kapaszkodó, a létrák végtelen
sorának meghódítása maradandó élményt nyújt a felkészült kirándulóknak. A túra hossza: 9,7 km (pihenők
nélkül 4,5 óra alatt végig járható).

236.000,- Ft/csoport

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.

242.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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SOPRON – EISENSTADT
Sopron a hűség, a szabadság és a kékfrankos városa, ahol számtalan más látnivaló
mellett a Tűztorony, a Fő tér, a Várkerület, a szabadon álló városfalak, a Lőverek teszik különlegessé az itt töltött időt. A kismartoni Esterházy-kastély, a híres történelmi
család központi rezidenciája Burgenland legszebb barokk kastélya. A rendkívül színvonalasan, gazdagon berendezett termek és a csodálatos kastélypark meglátogatása a környék kihagyhatatlan programja.

150.000,- Ft/csoport

EGY NAP A MESEPARKBAN
A Fertő tótól néhány kilométernyire található St. Margarethen-i Familypark 145.000 m2–en kínál önfeledt kikapcsolódást minden korosztálynak. A parkban négy tematikus rész
található: Élményvár, Meseerdő, Falusi gazdaság és Kalandsziget. A számtalan pörgő, forgó és mozgó játékok mellett a
mesepark további kalandot is kínál: émény- és vízi játszótér,
mászókák, kötélpark, zenés színház és érdekes csináld magad foglalkozások várják a kicsiket és nagyokat egyaránt. A
parkot körülölelő erdőben színes virágágyások, patakocskák,
valamint formára nyírt sövények és fák gondoskodnak az idilli hangulatról. A meseparkban töltött idő kb.: 6 óra.

175.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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VÁRAK AZ ŐRVIDÉKEN
Güssing várát már 1157-ben említi oklevél. A királyi várat az uralkodó a 16.
században ruházta át a Batthyány családra, akiknek ma is itt van a birtokközpontjuk. Burgenland szép tájain továbbutazva érkezünk meg egy igazi romantikus lovagvárhoz Lékán. A Kanizsai és a Nádasdy család által is lakott vár a
Kőszegi-hegységben, egy, a Gyöngyös pataktól körülvett sziklán emelkedik.
Napunkat a bájos kisvárosban, Kőszegen fejezzük be, ahol a mai napig is
harangoznak 11:00 órakor a hős várvédők tiszteletére. Városnézésünk során
a felújított várat is megtekintjük, átsétálunk a Hősök kapuja alatt, felfedezzük
a Jurisics tér látnivalóit.

152.000,- Ft/csoport

CSÁKTORNYA – VARASD –
TRAKOSCAN-KASTÉLY
Csáktornya a Zrínyiek 300 évnél hosszabb birtoklása idején élte fénykorát. Továbbutazás Varasdra, a városban található Horvátország legszebb
barokk városközpontja. Kiemelkedő látványosságai közé tartozik a vár (kívülről), melynek tulajdonosa volt Corvin János is; számos barokk templom
és kolostor; valamint az 1773-ban alapított temetőkert árnyas sétányaival.
A vadregényes Trakoscan-kastély középkori erődből a 19. század végére
alakult át fényűző lakókastéllyá. Bútorzata, könyvtára, trófeagyűjteménye
ma is lenyűgözi a látogatókat.

208.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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SZLOVÉNIAI BARANGOLÁS: LENDVA, DOBRONAK, BAKONAKI-TÓ
A Bakonaki-tó környékén több energiapontot találtak, ezek közül jó néhányat bemértek (padok találhatók itt – melyen kb. 10-20 perc üldögélés után lehet érezni az energiaáramlást). A békés környezet és a tiszta levegő mindenképpen jó hatással van ránk, élvezzük a természet szépségét! A dobronaki
orchideafarm és trópusi kert egy 14.000 m2, saját termálkútból fűtött üvegházban mutatja be a trópusi növényritkaságok sokféleségét: a számtalan
orchideafajon túl kávét, vaníliát, borsot is felfedezhetünk sétánk során (vásárlási lehetőség). Lendva a szlovéniai magyarság központja. A város melletti szőlőhegyen, az 53,5 m magas kilátótoronyból egyszerre 4 ország vidékeit szemlélhetjük. A vár kiállításai (vártörténet, Zala György Emlékszoba,
hetési művészet bemutatója) és a filmvetítés átfogó képet adnak a városról és történelméről. Az óváros lenyűgöz gazdag építészeti örökségével, a
Bánffyak és a zsidók hagyatékával (zsinagóga, Katalin-templom, Makovecz Imre tervezte épületek).

99.000,- Ft/csoport
buszberles@volanbusz.hu
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