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Ízelítő ajánlatainkból
•	Erdei	utak,	természetbarát	kirándulóhelyek
 már 36 900 Ft + áfá-tól!*
•	Természet	adta	csodák
 már 34 900 Ft + áfá-tól!*
•	Harcos	történelem	-	várak	és	erődök
 már 29 900 Ft + áfá-tól!*
•	Letűnt	korok	emlékei	–	kultúra,	történelem	és	néphagyomány
 már 31 900 Ft + áfá-tól!*
•	Városok,	kastélyok	
 már 31 500 Ft + áfá-tól!*
•	Állatkertek	itthon	és	Bécsben
 már 31 500 Ft + áfá-tól!*
•	Filmpark,	kalandparkok
 már 31 900 Ft + áfá-tól!*

* = Az árak tájékoztató jellegűek, és egy napos kirándulásokra, budapesti 
indulásra vonatkoznak, 49 személyes, komfortos autóbusszal.

Egyedi árajánlatát kérje a VOLÁNBUSZ Zrt. elérhetőségein!
Telefon: (+36 1) 465-5781, (+36 1) 465-5782, Telefax: (+36 1) 455-7929
E-mail: buszberles@volanbusz.hu Web: www.volanbusz.hu

Aki	3-szor	rendel	tőlünk	különjárati	szolgáltatást,	negyedik
alkalommal	10%-os	kedvezményt	kap	az	árból.
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A	VOLÁNBUSZ	Zrt.,	mint	személyszállítással	foglalkozó	vállalat,	
már	90	éve	szolgálja	ki	felelősséggel	az	utasok	igényeit.

A	VOLÁNBUSZ	név	garanciát	jelent:
•	A	megbízhatóságra.	Ügyfeleinket minden esetben, az igényeknek
   megfelelően célba juttatjuk.
•	A	szolgáltatás	minőségére.	Modern járműflottánk és kvalifikált, utascentrikus,
   remek problémamegoldó képességgel rendelkező gépkocsivezetőink
   megfelelnek a mindenkori elvárásoknak.
•	A	törvényességre.	Társaságunk ügyfeleit mindig éber és kipihent személyzet
 szállítja. Az autóbuszvezetőink foglalkoztatási ideje mindig a jogszabályi
   előírásoknak megfelelően történik.
•	A	sokoldalúságra.	Tőlünk nem kérhet lehetetlent! Vállalatunk hazánk
   egyik legnagyobb gépjárműparkjával rendelkezik, így extra igényeknek,
   nagyszámú autóbusz megrendeléseknek is képes eleget tenni.
•	A	nemzetközi	szintű	szolgáltatási	színvonalra.	Több ezer belföldi járat
   mellett Társaságunk a EUrOLiNES európai autóbuszos szervezet tagjaként
   a kontinens  számos városába (London,Párizs, rotterdam, Firenze, Frankfurt,
   Bécs,  Krakkó, stb.) indít járatokat.
•	A	megfelelő	ár-érték	arányra.		Minőségi szolgáltatásainkat kedvező,
   versenyképes  árakon kínáljuk.

Várjuk	Önöket	a	fedélzetre!

TRADÍCIÓ a megbízhatóságban,

KORSZERŰSÉG a szolgáltatási színvonalban



ErdEi	UTAk,	TErméSZETBArÁT
kirÁNdULóHELyEk

Bükki	Nemzeti	Park
Az Északi-középhegységben elhelyezkedő terület Magyarország egyik első 
nemzeti parkja. Nem meglepő, hiszen gazdag növényvilága mellet sokféle 
földtani, barlangtani értékkel rendelkezik; a víznyelők és hatalmas, kiemelke-
dő sziklaszirtek mellett mintegy 850 barlang található itt. A kiépített, bejárható 
barlangok közül talán a legismertebbek a Miskolctapolcai-Tavasbarlang és a 
lillafüredi Anna-mésztufabarlang, de nem szabad megfeledkezni a Szent istván 
Cseppkőbarlangról sem, amely gyógyászati célokra is kiváló. Aki szívesebben 
maradna a felszínen, nem panaszkodhat, hiszen csodálatos túraútvonalakat, 
tanösvényeket lehet bejárni. itt halad keresztül az Országos Kéktúra vonal, de 
a kisebb sétákat kedvelők számára is több lehetőség kínálkozik: a 150 méter 
hosszú lombkorona sétánytól kezdve, egészen a 4 kilométer hosszú biológiai 
tanösvényig lehet válogatni a más-más jellegű ösvények között.
 
Elérhető már 99 900 Ft + áfá-tól!*

Szalajka-völgy	
A Bükki Nemzeti Park legkedveltebb és a 
kirándulók számára legjobban kiépített ré-
sze a Szalajka-völgy.  A völgyet a Szalajka-
patak szeli ketté, amelynek csodálatosan 
tiszta vize egy rövid szakaszon bejárható 
cseppkőbarlangból tör a felszínre. Tiszta-
sága miatt érthető, hogy már száz éve ad 
otthont a pisztrángtenyésztésnek. A patak egyik legszebb szakasza a Fátyol-víz-
esés, ahol a víz 17 méter hosszú mésztufagát 18 teraszán zúdul le.  A vízeséstől 
nem messze található a fontos régészeti lelőhelynek számító istállóskői-barlang, 
ahonnan 30-40 000 éves leletek kerültek elő. Ezen a területen fekszik a Magyar-
országon sajnos lassan egyedülállónak számító Őserdő, melyet még a 19. század 
elején vettek ki a gazdálkodásból. Azóta a festői farengeteg emberi beavatkozástól 
teljesen mentes, ennek köszönhető, hogy 45-50 méter magas fái akár 200 évesek 
is lehetnek. A tanösvény közvetlenül az Őserdő mellett, de a gazdag, jégkorszak 
óta fennmaradt növényvilág védelme miatt elkülönített szakaszon vezet. A völgyben 
található természeti értékeink nagy részét kisvasút köti össze. Ez a legmeredekebb 
vonalvezetésű és egyben legforgalmasabb kisvasút Magyarországon. 

Elérhető már 89 900 Ft + áfá-tól!*

ipoly	erdő	
A Magyarország északi részén, a Bör-
zsönytől egészen a Cserhátig, a mint-
egy 64 ezer hektáron elterülő erdőség-
ről az ipoly Erdő Zártkörűen Működő 
részvénytársaság gondoskodik. Mun-
kájuknak köszönhetően az itt élő állat-, 
és növényvilág különböző tanösvények, 
erdei iskolák segítségével ismerhető 
meg. A hét különböző hosszúságú tan-
ösvény közül mindenki kiválaszthatja a 
számára legmegfelelőbb távot. Minden 
ösvény az erdő más-más arcát mutatja be az állomásokon kihelyezett in-
formációs táblák segítségével.  A Gördülő Tanösvény által rendhagyó mó-
don ismerhetjük meg a Börzsöny kialakulását, az erdő és az itteni élővilág 
szerepét, amely a kisvasút adottságait kihasználva, séta nélkül tárja elénk a 
természet szépségeit. A tanösvények mellett az erdei iskolák mélyebb bete-
kintést engednek az erdészeti és vadászati munkafolyamatokba, kultúrtör-
téneti érdekességekbe.
 
Elérhető már 49 900 Ft + áfá-tól!*

rám-szakadék,	dömös	
A Visegrádi-hegység egyik legvadre-
gényesebb bejárható része a rám-
szakadék. A közkedvelt turistaútvonal 
bejárása során végig a rám-patak me-
redek, zuhatagokkal taglalt medrében 
haladva lehet megtekinteni a leglát-
ványosabb földtani értékeket. Az utat 
2013-ban felújították, új pihenők lettek 
kialakítva, valamit új létrák és korlátok 
lettek felszerelve. Így a szurdokot sok-
kal nagyobb biztonságban tudják le-
küzdeni a kisebb kihívásokat kedvelő 
kirándulók.  A túra során gazdag élő-
világgal találkozhatunk, a környéken 
nem ritka a kerecsensólyom, de a nyuszt és a vadmacska is előszeretettel 
alakítja ki itt élőhelyét. 
 
Elérhető már 36 900 Ft + áfá-tól!*
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forrás: wikipedia.hu



TErméSZET	AdTA	cSOdÁk	

Sóhegy,	Egerszalók
Egerszalók a Mátra és a Bükk között, a 
Laskó-patak völgyében fekszik. Hírnevét 
nagyrészt gyógyfürdőjének köszönhe-
ti, amelynek vize 410 méter mélyből tör 
elő, hőmérséklete pedig 65-68 Celsius-
fok. Többek között kalciumot, nátriumot 
és ként tartalmazó gyógyvíz az idők so-
rán egészen különleges, 120 négyzet-
méteres mészkőlerakódást alakított ki a 
domboldalon. A víz lehűlésekor só csa-
pódott ki, ennek eredménye a hatalmas 
sódomb. Az ilyen természeti jelenség 
rendkívül ritka, Egerszalókon kívül a vi-
lágon csupán két helyen, Törökország-
ban és az amerikai Yellowstone Nemzeti 
Parkban látható. 
 
Elérhető már 79 900 Ft + áfá-tól!*

Bányató,	rudabánya		
A Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi 
részén fekvő rudabányán már az ókor-
ban bányászati tevékenység folyt. Ez 
a később idők folyamán sem változott, 
kisebb-nagyobb szünetekkel egészen 
1985-ig folyamatosan zajlott a kitermelés. 
Így nem meglepő, hogy a területen 300 
méter hosszú, átlagosan 80 méter széles 
bányató jött létre. 60 méteres mélysé-
gével egyben hazánk legmélyebb állóvi-
ze is. A tavat kialakulásától fogva kisebb 
halak lakják, ám a hideg, tápanyagokban 
szegény vize nagyobb halaknak és más 
fajoknak nem kedvező. A kékeszöld víztükör körül emelkedő, helyenként növé-
nyekkel benőtt szürke, barna, sárga és vörös sziklák festői képet mutatnak. 

Elérhető már 125 900 Ft + áfá-tól!*

kazár	riolittufa,	mátra	
Szintén nagyon ritka geológiai képződ-
mény figyelhető meg Kazár és Mátra-
szele között. A mészkővel könnyen 
összetéveszthető riolittufa egy hektár-
nyi fehér színű, növényzet nélküli terü-
leten tárul elénk.  A mintegy 20 millió 
éves tufa vulkáni tevékenységnek kö-
szönhetően jött létre. Területe kedve-
ző időjárási körülmények között bejár-
ható, azonban esőzés esetén felszíne 
csúszóssá válik, a balesetveszély mel-
lett a ragadós anyag a ruházatunkban 
is kárt tehet.
 
Elérhető már 71 900 Ft + áfá-tól!*

káli-medence	és	a	Hegyestű	
A Káli-medence a Balatontól északra, 
a Balatoni Nemzeti Park területén talál-
ható. A kezdetleges vulkáni tevékeny-
ségek után homok-, és agyaglerakó-
dások keletkeztek, melyeket a szél és 
vízfolyás tovább alakított. Ezen termé-
szeti elemekkel szemben csak a bazalt 
bizonyult elég ellenállónak, így alakul-
tak ki a tanúhegyek, többek között a 
Badacsony is. ilyen vulkáni kürtő ma-
radványa a 338 méter magas Hegyes-
tű. Keletkezésekor a bazaltos magma 
öt-, és hatszögletű, 20-40 centiméter 
szélességű oszlopokat alkotva szilár-
dult meg. Jelenlegi formáját az 1930 
és 1970 között folyó bányászatnak kö-
szönheti. A természetvédelmi terület napjainkban geológiai bemutatóhely-
ként működik, a bazalttal kapcsolatos ismereteken túl egy gazdag kőtárlat 
is megtekinthető.
 
Elérhető már 99 000 Ft + áfá-tól!*
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forrás: www.matraalmas.hu

forrás: www.rudabanya.hu



Baradla-barlang,	Aggteleki	Nemzeti	Park	
Kihagyhatatlan természeti jelenség látha-
tó a Baradla-barlangban, más nevén az 
Aggteleki Cseppkőbarlangban. Az ország 
északi részén, a szlovák határ mellett elhe-
lyezkedő barlangban 19 kilométer hosszú 
folyó csordogál, azonban páratlan szép-
ségét a termeiben különböző színekben 
pompázó cseppkövek adják. Az első ki-
építést 1806-ban végezték el, az azóta el-
telt két évszázadban újabb és újabb terü-
leteket fedeztek fel a barlang gyomrában. 
1995-ben az UNESCO a Világörökség ré-
szévé nyilvánította. A lélegzetelállító, akár 
120 ezer éves cseppkőképződményeket 
egy órás túra keretei között tekinthetik 
meg az érdeklődők, amely során hihetet-
len látvány mellett a barlang kialakulásáról 
is átfogó képet kapnak. 
 
Elérhető már 132 000 Ft + áfá-tól!*

ilona-völgyi	vízesés,	Parádfürdő
A Mátrában található vízesés országunk 
legnagyobb szintkülönbségű természe-
tes zuhataga.  A víz itt 10 méteres ma-
gasságból függőleges sziklafal mellett 
zúdul a mélybe. A vízesés az ilona-patak 
mentén kialakított 6,5 kilométer hosszú 
tanösvény része, melynek bejárásával 
gyönyörű környezetben ismerhetjük meg 
a Keleti-Mátra földtani értékeit és az egy-
kori ércbányászat emlékeit. Az ösvény a 
rákóczi-fától indul, amelyhez a legenda 
szerint rákóczi Ferenc 1710-ben a lovát kötötte. Az ezt követő 10 állomás 
rengeteg hasznos információval szolgálhat az érdeklődőknek. Egész évben lá-
togatható, a Bükki Nemzeti Parki igazgatóság előre bejelentett igény alapján 
szakvezetést is tud biztosítani.
 
Elérhető már 73 900 Ft + áfá-tól!*

Nemzeti	Botanikus	kert,	Vácrátót
A Pest-megye észak-keleti részén 
fekvő 27 hektáros terület az ország 
legnagyobb botanikus kertje. Már az 
1842-es katonai térképen is jól látha-
tóak voltak a körvonalai, a természe-
tet utánzó tájképi kertet azonban csak 
1872-ben, - gróf Vigyázó Sándor meg-
bízásából - Jámbor Vilmos segítségé-
vel varázsolták gyűjteményes kertté. 
Szinte hihetetlen, de mára 13 ezer 
növényfajta, illetve növényfaj található 
itt. 2007-ben nyílt meg állandó kiállí-
tásként a Berkenyeház, ahol többek 
között a biológiai sokféleség életünkben betöltött fontos szerepére hívják 
fel a figyelmet. A klímaváltozással kapcsolatos Túl nagy lábon élünk című 
kiállítás az éghajlatváltozás hatásaival és jelentőségével, valamint a követ-
kezményeivel foglalkozik. Egyben bemutatja a megújuló energia típusait, 
ezzel is segítve a környezettudatos cselekvést. 
 
Elérhető már 34 900 Ft + áfá-tól!*

Tisza-tavi	Ökocentrum,	Poroszló	
Magyarország új turisztikai látogató-
központja 2600 négyzetméteres fő-
épületében rendezvényteremmel, 3D 
mozival, állandó és időszakos kiállí-
tásokkal várja az érdeklődőket. itt ta-
lálható Európa legnagyobb akvárium-
rendszere - 735 ezer liter -, amelyben 
látványosan mutatják be a Tisza-tó 
gazdag élővilágát. Ha mindez kevés 
lenne, a centrum egy 7 hektáros terü-
leten fekszik, tájházzal, hagyományőr-
ző baromfiudvarral és játszóterekkel 
tarkítva, így minden korosztály megta-
lálhatja a számára legérdekesebb el-
foglaltságot.
 
Elérhető már 83 900 Ft + áfá-tól!*
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forrás: wikipedia.hu



HArcOS	TÖrTéNELEm	-	VÁrAk	éS	ErődÖk	

Somoskő	vára	és	a	bazaltoszlopok
A határ mellett, ma már szlovák terü-
leten álló várat a Kacsics nemzetség 
emeltette a 13. században. Mozgal-
mas történelmet megélt falai viszonylag 
jó állapotban vannak, annak ellenére, 
hogy az 1970-es években megkezdett 
munkálatok Szlovákia önálló állammá 
alakulása után sajnos félbeszakadtak. 
A vár alatti Petőfi-emlékligetben talál-
ható a költő 1845. június 12-ei láto-
gatására utaló Petőfi-kunyhó. Csodás 
kilátás nyílik a környező településekre 
és pár perc séta után elénk tárulnak a somoskői bazaltorgonák.  Ezek 
a 8-9 méter hosszú, keskeny oszlopok orgonasíp módjára helyezkednek 
el. A bazaltorgonák a geológiai tanösvényen láthatók, amelynek kiindulási 
pontja Bükkrétpuszta. 
 
Elérhető már 78 900 Ft + áfá-tól!*

Siklósi	vár,	Siklós	
Egy kisebb magaslaton, a Villányi-
hegység déli lábánál láthatóak Siklós 
várának teljesen épségben megmaradt 
falai. A vár első említése 1294-ből szár-
mazik és a történelem azóta sem kímél-
te, ennek ellenére az egyik legépebben 
megmaradt és építészetileg legössze-
tettebb történelmi emlékünk. A 2011-
ben befejeződött részleges felújítási 
munkálatok során látogatóközpont ke-
rült kialakításra. A múzeumban állan-
dó és időszakos kiállítások tekinthetők 
meg, mint például bútor-, fegyver-, várostörténeti és festőművészeti kiállítás. 
Ezen felül érdemes meglátogatni a várbörtönt és az itt található Tenkes 
Kapitánya panoptikumot is.  
 
Elérhető már 132 900 Ft + áfá-tól!*

monostori	erőd	
Komárom földrajzi elhelyezkedése mi-
att már a régmúltban is komoly straté-
giai szerepet töltött be, a kezdetektől 
fogva emeltek itt földvárakat. A mo-
nostori erőd jelenlegi formáját 1850 
és 1871 között nyerte el a komáromi 
erődrendszer egyik utolsó tagjaként. 
Mire megépült, hiába volt Közép-Eu-
rópa 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 éle-
tét, valamint a haditechnika fejlődését mutatja be. Az erődrendszer egy több 
órás séta keretei között szabadon bejárható.
 
Elérhető már 63 900 Ft + áfá-tól!* 

„Egri-vár”,	Teve-szikla,	Pilisborosjenő	
Az Egerben található vár a köré épült 
város miatt alkalmatlan volt az Egri csil-
lagok című film forgatására, így a ren-
dezők 1960-ban úgy határoztak, hogy 
felépítik az építmény másolatát Pilisbo-
rosjenőn. A filmben Sinkovits imre és 
társai által védelmezett vár egy szép 
kiránduló útvonalon ma is szabadon 
látogatható. Egy rövid kitérővel meg-
tekinthető a nem messze található Te-
ve-szikla is, melynek elnevezése külön-
leges formájára utal. A sziklák melletti 
egykori bányafalon tanulmányozhatjuk 
a különböző földtani korok egymástól 
élesen elütő képződményeit.
 
Elérhető már 29 900 Ft + áfá-tól!*
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LETűNT	kOrOk	EmLékEi	–
kULTúrA,	TÖrTéNELEm	éS	NéPHAgyOmÁNy 

Skanzen,	Szentendre
Szentendre határában patinás falu várja 
a látogatókat. A szabadtéri múzeum a 
magyar nyelvterület népi építészetét, la-
káskultúráját, gazdálkodását és életmód-
ját 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 kiállítása-
it folklórműsorok, kézműves bemutatók, 
színházi előadások színesítik. 2009 áprili-
sától egy több mint 2 kilométer hosszú szakasz az 1920-as évekből származó 
vasúttal is bejárható.
 
Elérhető már 31 900 Ft + áfá-tól!*

Hortobágyi	Nemzeti	Park	Látogatóközpont
és	kézművesudvar	
Az 1999 óta Világ Kulturális és Természe-
ti Örökségének számító nemzeti parkban 
82 ezer hektáron 4 tájvédelmi körzet és 
19 különálló természetvédelmi terület ta-
lálható meg. A tökéletes síkságot szikes 
puszták, halastavak, mocsarak, holtágak 
és nádasok színesítik. Kiváló élőhely a 
gazdag növény-, és állatvilágnak. Nem 
szabad megfeledkezni az építészeti érté-
kekről sem, amelynek legnagyobb kép-
viselője az 1827 és 1833 között épült Kilenclyukú híd. A Látogatóközpont és 
Kézművesudvar számos lehetőséget kínál a nemzeti parkba érkező turisták szá-
mára, akik megismerkedhetnek a vidékre jellemző kézműves mesterségekkel. A 
látogatóközpontban ingyenesen látogatható természetrajzi kiállítás és természet-
barát anyagokból kialakított játszótér is található. 
 
Elérhető már 98 900 Ft + áfá-tól!*

ópusztaszeri	Nemzeti	Történeti	Emlékpark,
ópusztaszer	
A Csongrád megyei Ópusztaszeren található szabadtéri  Nemzeti Történeti Em-
lékpark  néprajzi múzeum, skanzen és kirándulóhely egyben. A rotundának ne-
vezett kör alakú épületben tekinthető meg a 120 méter hosszú, 15 méter magas 
és 38 méter átmérőjű kört formázó világhírű Feszty-körkép, amely az 1892-től 
kezdődő két éves munka eredményeként eleveníti meg a honfoglalást. Ugyanitt 
megtekinthetőek  A Világ körképei, a Promenád és a Parktörténeti kiállítások is. 

Ezen felül a szabadban skanzent is létesítettek, amely 19 épületegyüttessel és 
három szabadtéri kiállítással várja az idelátogatókat. 
 
Elérhető már 91 900 Ft + áfá-tól!*
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VÁrOSOk,	kASTéLyOk		

Sziklakórház,	Budapest	
A  Sziklakórházat  a Budai Vár alatti barlang-
rendszerben alakították ki a ii. világháború 
alatt. Alapterülete több mint 2400 m2. 
Budapest ostroma, majd az 1956-os 
forradalom során rengeteg sebesültet 
láttak itt el. 1958-1962  között  átépí-
tették és kibővítették a létesítményt. 
Vegyi- és   atomtámadásnak  is  ellen-
álló  atombunkerré  alakították  át  és 
titkosították. 2007-ben  került  sor  a  
felújítására,  majd 2008-tól múzeum-
ként  várja  látogatóit. Több  különbö-
ző  kiállítás található a létesítményben, 
mely azóta nemzetközi elismerésben 
is részesült.
 
Városnézés Budapesten már 31 500 Ft + áfá-tól!*

Hősök	tere,	Budapest	
Az Andrássy út végén fekvő tér formáját 
a századforduló környékén, a honfog-
lalás 1000. évfordulójának alkalmából 
nyerte el. A hatalmas terület három fő 
eleme az 1896-ban épült Műcsarnok, 
az 1906 decemberében átadott Szép-
művészeti Múzeum és a kettőt vizuá-
lisan összekötő Millenniumi emlékmű, 
melynek 36 m magas középső oszlo-
pán Gábriel arkangyal a Szent Koronát 
és az apostoli kettős keresztet tartja. 
Az emlékmű eklektikus stílusban épült, félköríves alakban. A bal és a jobb 
oszlopcsarnokban a magyar történelem hét-hét neves személyiségének 
bronzszobra áll. Ma Budapest egyik jelképe és az egyik legkedveltebb tu-
risztikai látványosság a fővárosban. 
 
Városnézés Budapesten már 31 500 Ft + áfá-tól!*

Visegrád		
Magyarország egyik legkisebb és legrégebbi városa a festői szépségű Du-
nakanyarban, a fővárostól mindössze 30 kilométerre fekszik. Területén már 
a 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 euró-
pai reneszánsz központja is.

A város történelmi ereklye, építészeti értékei felbecsülhetetlenek. A városlá-
togatáson túl, a Visegrádi Vártól alig pár kanyarra lévő téli-nyári bobpályát, 
vagy a környéken lévő számos túraútvonalat is választhatjuk.
 
Már 39 900 Ft + áfá-tól!*
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Eger
Heves megye székhelye a Mátra és a 
Bükk között terül el. A város főleg a tö-
rökök ellen vívott hősies csatáról híres. 
Az ostrom óta eltelt lassan 5 évszázad 
sem tudta elhalványítani Dobó istván, 
Bornemissza Gergely és a többi vár-
védő hős küzdelmének dicsfényét. A 
magyar történelem egyik legnagyobb 
győzelmét többek között Gárdonyi 
Géza Egri csillagok című regényében 
is megörökítette.  Nem csak a vármú-
zeum, hanem a Művészetek Háza és 
számos egyéb múzeum tartogat érde-
kes felfedeznivalókat az Egerbe láto-
gatók számára. 
 
Már 79 900 Ft + áfá-tól!*

gödöllői	királyi	kastély,	gödöllő
Az 1740-es években emelt barokk épüle-
tet a 18. század egyik legtekintélyesebb 
főura, Grassalkovich i. Antal építette. Az 
első építési szakasz 1745-ig tartott. 1746 
és 1749 között két új szárnnyal bővült az 
épület, a déli szárnyban istálló és széna-
padlás kapott helyet, az északi szárnyban 
pedig ekkor létesült a ma napig is műkö-
dő római katolikus templom. Már ebben 
az új állapotában láthatta a kastélyt Má-
ria Terézia királynő, aki 1751-ben meg-
látogatta fő bizalmasát. Grassalkovich i. 
Antal élete végéig több szakaszban foly-
tatta a kastély bővítését és átépítését. A 
kettős U-alakú épületben már fia, Grassalkovich ii. Antal alakított ki barokk kő-
színházat, amely kettős páholysorral és kitűnő színpadtechnikával rendelkezik. 
Unokája, Grassalkovich iii. Antal nevéhez fűződik az északi oldal utolsó szárnya, 
az új narancsház megépítése és a franciakert tájképi kertté való alakítása. Ma az 
épület múzeumként és jelentős rendezvényközpontként is funkcionál. 

Már 32 900 Ft + áfá-tól!*

Schönbrunni	kastély,	Bécs
A barokk stílusú császári rezidencia Ausztria egyik legismertebb műemléke és 
turisztikai látványossága. 1918-ig Schönbrunn volt a Habsburgok állandó nyári 
rezidenciája.

A mai palota 1695–1713 között épült Fischer von Erlach tervei szerint. Az 
eredetileg vadászkastélynak tervezett épületet Mária Terézia átépítette. Vég-
leges formáját 1780-ban, Mária Terézia halálakor érte el. 1918-ban, a mo-
narchia bukása után az újonnan alakult Osztrák Köztársaság lett a kastély 
tulajdonosa, és a gyönyörű szobákat múzeummá alakították át. A palota 
jelenlegi 1441 helyiségéből 45 tekinthető meg.
 
Már 159 900 Ft + áfá-tól!*
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ÁLLATkErTEk	iTTHON	éS	BécSBEN		

Fővárosi	Állat-,	és	Növénykert,	Budapest	
Az ország legnagyobb állatkertje 1866 
óta a fővárosban, a Városliget szélén te-
rül el. Az itt található gazdag növény-, és 
állatvilág, valamint a sokszínű szabad-
idős programok miatt évente több mint 
egymillió látogató keresi fel a természet-
védelmi területet. 1067 állatfaj több mint 
10 ezer egyede éli itt mindennapjait, de 
a Növénygyűjtemény is számottevő a 
maga kétezer fajtából álló botanikai kol-
lekciójával. Az állatkert nem titkolt célja 
kulturális örökségünk védelme és gaz-
dagítása. Épületeit 2009-ben műemléki 
védettség alá helyezték, mivel számos 
képzőművészeti alkotás díszíti őket.
 
Már 31 500 Ft + áfá-tól!*

Sóstó	Zoo,	Nyíregyháza
A Nyíregyházi Állatpark a sóstói üdülőövezetben, Nyíregyházától csupán pár kilo-
méterre található, ahol strandfürdő, falumúzeum és egy parkerdő is várja az ide-
látogatókat. Az Állatpark egy tölgyerdő mélyén, szinte háborítatlan környezetben 
ad otthont az állatvilág ötszáz fajának és több mint ötezer egyedének. Közülük 
néhány kifejezetten különleges, mint a fehértigris vagy a komodói sárkány. 
 
Már 132 500 Ft + áfá-tól!*

magán	ZOO,	Abony		
Az 1995-ben alapított magán állatkert 
Abonyban, hét hektáron, vegyes ültetésű 
erdőben terül el. A különböző állatok meg-
tekintése mellett lehetőség van igénybe 
venni a nyársaló-, és főzőhelyeket, vala-
mint játszótér és labdajátékokra alkalmas 
rét is a kirándulók rendelkezésre áll.  
 
Már 69 900 Ft + áfá-tól!*

Budakeszi	Vadaspark	
A Budapest közigazgatási határától alig pár kilométerre lévő egykori pihenőerdő 
most vadasparkként üzemel, ahol számos vadon élő állat természetes kör-
nyezetében figyelhető meg. Az intézmény közel 26 hektáros területen egész 
évben sokrétű családi szabadidős-, és sportlehetőséget kínál a látogatók 
számára. A kijelölt sétautakról és magaslesekről szarvasok, őzek, vaddisznók, 
és kisebb-nagyobb ragadozók is, például medvék vagy farkasok láthatók. A 
karámokban néhány szelídebb állatot, mint például a dámszarvast simogatni 
és etetni is lehet.  
 
Már 31 900 Ft + áfá-tól!*

medveotthon,	Veresegyház
Veresegyházon nyílt meg Európa első 
medvemenhelye 1998-ban. Az 5,5 hek-
táros területből 3,5 hektárt az itt élő 39 
barnamedve birtokol. Otthonukként a 
mesterséges barlangok szolgálnak, míg 
szórakozásukról a két kialakított tóba te-
lepített kárászok gondoskodnak, amelye-
ket előszeretettel kergetnek. 2000 nya-
rán került kialakításra a farkasok kifutója, 
másfél hektár dús növényzetű területen. 
Kezdetben 18 európai szürkefarkas köl-
tözött be, számuk mára 20 főre bővült. 
 
Már 31 900 Ft + áfá-tól!*

Schönbrunni	Állatkert,	Bécs
1752-ben az állatkert a császári család és a beavatottak részére nyitotta 
meg a kapuit. Később csak „megfelelően öltözött” vendégek látogathatták, 
de szerencsére napjainkban bárki megcsodálhatja a mintegy 550 állatfaj-
nak és 3000 egyednek otthont adó kertet.  Különösen büszkék az óriás-
pandákra, amelyek Kína határain kívül csak hat ország állatkertjében élnek. 
Nem csupán az állatok lenyűgözőek, az érdeklődőket játszótér, tanösvény, 
lombkoronaösvény és még állatsimogató is várja. A gyerekek interaktív fel-
adatokkal és speciális magyarázótáblákkal játékos formában sajátíthatják el 
az ismereteket.
 
Már 159 900 Ft + áfá-tól!*
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FiLmPArk,	kALANdPArkOk		

korda	Filmpark,	Etyek	
A Korda Filmpark Budapesttől alig 30 ki-
lométerre, Etyeken található. A látványos 
szórakoztatóipari komplexum falai között 
több híres film és sorozat készült. A sza-
badtéri díszletek 15 ezer négyzetméteren 
teszik lehetővé, hogy New York zsúfolt 
utcáiról pillanatok alatt egy középkori re-
neszánsz városba sétáljunk át.  A stúdió-
túra során rövid sétát tehetünk a Korda 
Stúdió műtermei között és bepillantha-
tunk egy működő filmstúdió életébe. Az 
interaktív filmes kiállításon pedig meg-
ismerkedhetünk a filmkészítés legfon-
tosabb állomásaival és legérdekesebb 
technikáival.
 
Már 31 900 Ft + áfá-tól!*

kalandparkok
Fatörzsekre szerelt izgalmas kötélpályák, lengőhidak, csúszdapályák, tanösvé-
nyek, erdei labirintusok, íjászat, ládaépítés, rodeó bika, paintball, quadpálya, lég-
várak, csúszdák, zorb, és sok más egyéb kalandra hívó játékelemek várják a 
hazai kalandparkok látogatóit. 

•	Aquaworld	-	kalandpark,	Budapest	
  Már 47 000 Ft + áfá-tól!*
•	Balatoni	élménypark,	Nosztori	
  Már 99 000 Ft + áfá-tól!*
•	Balatonboglár	kalandpark	
  Már 99 000 Ft + áfá-tól!*
•	Bodor	major	Lovas	és	Szabadidő	Park,	Tahitótfalu
  Már 60 000 Ft + áfá-tól!*

•	Brázay-kalandpart,	Balatonfüred
  Már 99 000 Ft + áfá-tól!*
•	camelot	kalandpark,	Verőce		
  Már 60 000 Ft + áfá-tól!*
•	challengeland	kalandpálya	csillebérc,	Budapest					
  Már 47 000 Ft + áfá-tól!*
•	dunakaland	kalandpark,	göd		
  Már 60 000 Ft + áfá-tól!*
•	Holdfényliget	–	gyöngyösfalu		
  Már 159 000 Ft + áfá-tól!*
•	mecsextrém	Park	–	Árpádtető,	mecsek		
  Már 149 000 Ft + áfá-tól!*
•	Serpa	kalandpark	–	Balatonfűzfő		
  Már 89 000 Ft + áfá-tól!*
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