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Vivatbusz
Tel.: +36 1 374-0686
Fax: +36 1 312-7252

Mobil: +36 20 968-77-68
vivatbus@vivatbusz.hu

www.vivatbusz.hu
Jelentkezzen irodáinkban:
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Orient Adventures 
Utazási Iroda
Tel.: +36 1 302 66 51
Fax: +36 1 354 07 35
Mobil: +36 20 316 00 54,
+36 20 529 05 74
info@orientadventures.hu
www.orientadventures.hu

Monster-Rollerszáguldás
a liftek felvisznek ahegyre, majd óriáskerekûtereprollerrel leszáguld-hatsz a völgybe.(6-11 EUR)

Kirándulás Mariazellbe

a több, mint 100 éves

nosztalgiavonattal,

melynek állomása a

turistaház mögött van

(Jegy: 3,50 EUR)

Pirker Mézeskalács-manufaktúra
ahol magad készítheted el mézes-kalácsodat és részt vehetsz

méhviaszgyertya gyártásában.(2,50-6,50 EUR)

Girrer étterem és házisörfôzde
ahol az asztalod mellettkészül az italod.Arzberger

Likörmanufaktúraahol kóstolással egy-bekötött manufaktúra-bemutatón vehetsz részt.Belépôdij: 2 EUR

EIBL Jet (nyári bobpálya)Az olykor 7 méterrela föld fölött közlekedôbob pálya hajtûka-nyarokon, ugratókon,és egy hurkon iskeresztülvezet.(2,50-4 EUR)

Fürdés, búvákodás,

csónakázás

az Erlaufsee-n.

Egész évben

baráti hangulattal,

házias ízekkel várjuk 

turistaházunkban, 

az osztrák

Alpokban!

Kirándulásokhoz belföldön és külföldön
egyaránt vegye igénybe autóbuszainkat!
Állunk rendelkezésére a 7 fôstôl a 65 fôs
autóbuszokig, az ár megegyezés szerinti! 
Iskoláknak, osztálykirándulásokra kedvez-
ményes Ikarus, céges utazásokhoz luxus
Mercedes autóbuszainkat ajánljuk!

Kérje kalkulációnkat:
info@vivatbusz.hu

A Seegrotte Európa leg-nagyobb földalatti tava. A sejtelmes földalattivilágban találunk múzeu-mot, kápolnát, sôt a világegyik legelsô vadászrepü-lôgépét is itt láthatjuk,amelyet a barlangbanépítettek a másodikvilágháború ideje alatt. (Belépôjegyek csónakázással:
3,50-9 EUR.)

AUTÓBUSZ RENDELÉS

A szállástól 12 km-re fekvô  Mariazell,

a látnivalókban gazdag hangulatos kis

városka, melynek története a középkorig

nyúlik vissza, sok érdekességgel várja 

látogatóit: Bazilika és kegyhely, amit 

a Pápa is meglátogatott, családi manu-

faktúrák, hangulatos éttermek.

Autóbuszrendelés1067 Budapest, Teréz krt. 29.Tel: 374 0686, 20/9 68 77 68
Fax: 312 7252 www.vivatbusz.hu 



Szállás: 
Az Ötscher Nemzeti Park területén,
Wienerbruck osztrák hegyi faluban 
a “Hotel” Burger turistaházban.
(Budapesttôl 370 km, Annabergtôl 7 km, Mariazelltôl 12 km.)Elhelyezés: 2-3-4 ágyas szobákban.Zuhanyzó, wc a folyosón.Kapacitás:130 fô. (Hozni kell törölközôt, ágynemûhuzatot, lepedôt, wc papírt, szemeteszsákot).

Az Ötscher NemzetiPark bejáratától induló vala-
mennyi különbözô nehézségû
gyalogtúra, különleges természeti adottságokban 

gazdag. (vízesések, növényvilág,
állatvilág)

Gyalogtúra ausztria

“Grand-Canyon”-jában. 

Kohler Barlang, a Keleti Alpok egyik

legszebb gipszkristálybarlangja.

Ötscher cseppkôbarlang (2,50–4 EUR)

Mászófal Wienerbruckban

Rafting:Vadvizi evezés a Salsa folyón

minden korosztálynak tapasztalt

túravezetôinkkel és instruktora-

inkkal, kisebb-nagyobb társasá-

gok részére. (Résztvételi díj

oktatással, felszereléssel, külön

lekérés alapján.)

KALANDTÚRÁK
TÁBOROK

Üdülôhelyi díj: helyben fizetendô 

15 éves kortól, 1 EUR/éj/fô

Csoportok részére

ingyenességek 

és egyéb 

kedvezmények. 

(Érdekôdjön irodáinkban!)

Idegenvezetôt igény

esetén tudunk biztosítani

a programokhoz!

Arak félpanzióval 

(szállás reggelivel és va-

csorával min. 2 éjszaka esetén): 

4800 Ft/fô/éj

(6-18 év) 3700 Ft/éj/fô

(3-6 év) 2600 Ft/éj/fô

3 év alatt ingyenes!

Osztály-

kirándulások, 

erdei iskolák, tantes-

tületi kirándulások:

Természeti csodák és törté-

nelmi városok, gyalogtúrák,

libegôzés, utazás kisvasúton,

vízesések, hegyi tavak, apát-

ságok, várak, múzeumok, vizi

és sport programok. várják 

a csoportokat.

Nyelvi, sport,

kézmûves és egyéb

táborok:

Táborozási lehetôség 

az osztrák Alpok festôi

környezetében. 

A szállás és környéke 

számtalan lehetôséget 

kínál szabadidôs

tevékenységekhez 

és kulturális programokhoz.


