Szeret kirándulni?
Tartson velünk!
A Barátság Klub Egyesület non-profit szervezetként
szervez kulturális látnivalókban bővelkedő, zömében
egynapos autóbuszos kirándulásokat,
ismeretterjesztő városi sétákat, programokat, melyeken a
klubtagok önköltségi árakon vehetnek rész.
Klubéletünk hagyományait tiszteletben tartva – sok-sok
év tapasztalatával a birtokunkban – igyekszünk évről-évre
a lehető legszebb, legjobb, legérdekesebb kirándulásokat,
programokat szervezni klubtagjainknak.
A Barátság Klub a miénk!
Azoké, akik létrehoztuk, csatlakoztunk, megbecsüljük és
élvezzük mindazt a sokszínűséget, melyet
egymás tisztelete, barátsága jelent.
Immáron harmincnegyedik esztendeje formálódik
közösségünk, miközben célunk mit sem változott:
szabadidőnket töltsük hasznosan, ismerjük meg hazánk
kulturális és természeti kincseit, látnivalóit, határainkon
túl keressük fel magyar vonatkozású emlékhelyeinket! Az
elmúlt évtizedek alatt sokaknak nyitottunk ablakot a
világra, sokakat hívtunk társaságba a négy fal
magányából. Tesszük mindezt azért, hogy minél
többeknek legyen elérhető az igényes, kulturált
szórakozás, magas szintű ismeretszerzés hazánkról, a
hazánkkal szomszédos országokról és a világról.
Hazánk szinte minden szegletében jártunk már, de mindig
van új a nap alatt! Régi és új klubtagjainkkal mindig van
mit felfedezni, s ha időnként vissza-vissza is térünk egyegy helyre, mindig várnak újdonságok! Ahogy változik a
világ körülöttünk, változnak az igényeink, érdeklődésünk,
aszerint alakulnak a programjaink is. Nincs két egyforma
kirándulás, mindegyik páratlan, utánozhatatlan és
megismételhetetlen! Mi magunk tesszük egyedivé,
olyanná, amilyenek mi vagyunk, mi, így közösen! Addig,
míg visz a kíváncsiságunk, míg társakra lelünk, míg van
rá anyagi fedezetünk, míg bírjuk vitalitással és amíg jól
érezzük magunkat egymás társaságában!

Várjuk Önt is a Barátság Klubban!
Klubunknak bárki tagja lehet, aki elfogadja egyesületünk
Alapszabályát, Adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozatát,
és befizeti az éves tagsági díjat. A klubtagság
regisztrálásához név és elérhetőség megadása szükséges.
Tagsági díjunk 1 évre 4 000 Ft/fő.
A váltás napjától 1 év időtartamra érvényes.
Tisztelettel kérjük, gondoljon egyesületünkre személyi
jövedelemadójának 1%-ával!
Adószámunk: 18176070-1-41. Köszönjük!
Az itt leírtak és a meghirdetett programok,
időpontok és árak tájékoztató jellegűek!

2019. AUGUSZTUSI PROGRAMOK
2019. augusztus 2. péntek
Bajmóc mesés várkastélya és a lombkorona torony
Bajmóc — A mesés bajmóci várkastély és
várbarlangja Szlovákia egyik gyöngyszeme. A
romantikus francia kastélyok hangulatát idézi, bár mai
állapotában még alig száz éves, de így is Szlovákia
legszebb
és
leglátogatottabb
várkastélya.
Megismerkedünk a kastéllyal, a Pálfi család
történetével és az épület alatti kis cseppkőbarlanggal
(átmérője 22 m, magassága 6 m). A vezetett várséta
után vendégeink választhatnak, hol szeretnék tölteni a
nap hátralévő részét.
1. Kellemes sétára csábít a várudvar, Mátyás király
700 éves hársfája és Szlovákia legrégebbi, 390 fajt
felsorakoztató
állatkertje
az
elefántés
majompavilonnal, akváriummal, terráriummal.
2. Aki szeretne, idegenvezetőnkkel tarthat a
lomkorona szint élővilágának meghódítására. A
környék turisztikai attrakciója a nemrégiben létesített
30 méter magas lombkorona torony. A parkolóból
mintegy 15-20 perces sétával, betonozott, enyhén
emelkedő úton érünk fel a szerkezethez. A torony
tetejére egy 500 m-es, lankás sétaúton juthatunk fel,
ahol fantasztikus kilátás vár bennünket a környező
hegyekre, és madártávlatból látjuk a Bajmóci
várkastélyt. (Szlovákia; Euro)
Részvételi díj: 8 900 Ft
2019. augusztus 3. szombat
Gútától Gútorig bősi hajózással
A Duna szlovákiai oldalán fekvő Csallóköz apró kincseit
fedezzük föl Gútától Gútorig valamint egy 3 órás
hajós program keretében bepillantást nyerünk az
erőmű történetébe és működésébe.
Gúta a Kis-Duna és a Vág összefolyásánál fekszik,
nagyon szép környezetben. Impozáns hajómalmához
Európa leghosszabb (86m) faszerkezetű hídja vezet. A
bősi (Gabčíkovo) vízierőművel hajóról ismerkedünk,
majd éles ellentétként, Somorja és Gutor Árpád-kori
templomaiba gyönyörködünk.
Részvételi díj: 9 400 Ft
2019. augusztus 6. kedd
Kunok nyomában — Kisújszállás, Karcag, Kenderes
Kirándulásunkon a kun népcsoport eredetével,
néprajzával
ismerkedünk,
sok-sok
látnivalót
felsorakoztatva. Elsőként Kisújszálláson, a nagykun
„szállások” egyikén, ősi kun településünkön. A
városház-palotában és a református templomban az itt
érettségizett Móricz Zsigmondról is megemlékezünk.
Kenderesen megtekintjük a Halasy-Horthy Kastélyt,
Karcagon a Nagykun Múzeumot, a Nagykunsági
Tájházat, a Nagykun Milleniumi Emlékművet, a
Kántor Sándor Fazekasházat és végigjárjuk a
nemrégiben átadott lombkoronaösvényt.
Részvételi díj: 8 900 Ft (ebéddel)
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2019. augusztus 7. szerda
Budapesti séta - Feltárulnak az Első bástya titkai
Két helyszínen, a Történeti Múzeumban és a Táncsicsbörtön udvarán, szakvezetők segítségével ismerjük
meg az elmúlt évek egyik legjelentősebb budavári
feltárásának tárgyi emlékeit. Először a Történeti
Múzeum kiállításán, majd az Első bástyaként vagy
Erdélyi bástyaként nevezett bemutatóhelyen.
A Táncsics utcai telken már korábban beazonosították
a XIII. századi budavári királyi rezidencia
maradványait, a tavalyi feltárás pedig lázba hozta a
régészeket. Ráleltek ugyanis a több mint 300 évig a
föld alatt rejtőzködő bástya maradványaira, értékes
kincseket találtak és kirajzolódott a Szapolyai János
király
által
építtetett
védelmi
erődítmény
építéstörténete. A most nagyközönség elé tárt
szenzációs leletek a török kori ember életmódjába is
betekintést engednek, olykor meglepetéssel szolgálnak
a látogatóknak.
Megrendeléskor fizetendő szervezési díj 1200 Ft
(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + belépő vezetéssel
dolg. 3200 Ft, kedv. (diák és nyugdíjas) 1500 Ft, 70 év fölött 400 Ft

2019. augusztus 13-tól 16-ig keddtől péntekig 4nap/ 3éj
Zemplén tetején, Hegyköz rejtekén
Utazás: autóbusszal, idegenvezetővel
Ellátás: félpanzió (reggeli és vacsora)
Szállás: 2 ágyas fürdőszobás szállodai szobákban a
Hotel Ezüstfenyőben
Sárospatak  Telkibánya  Hollóháza  Füzéri
vár  kisvasúttal Kőkapu  Füzérradvány 
Gönc  Vizsoly  Tállya  Mád
Részletek külön és honlapunkon!
Részvételi díj: 79 900 Ft
2019. augusztus 14. szerda
Egy kis Fertő-tavi romantika sétahajózással
A Fertő-tó környékét már a rómaiak is kedvelték,
romantikája napjainkban is elvarázsolja látogatóit.
Ausztriával közös büszkeségünk a Világörökség része,
hazánk harmadik legnagyobb tava. A nádgyűrűvel
körbevett sztyeppés tó egyedülálló növény- és
állatvilág otthona, partvidéke télen-nyáron kellemes
kikapcsolódásra hívogató, szikes terület. A
nemrégiben felújított fertőrákosi kőfejtőben a
felszínen és a barlangban is megismerkedünk a
természeti, kőzettani és őslénytani értékekkel, az
időalagútban őscápák, bálnák és delfinek „kelnek
életre”, a barlangszínházban kulisszatitkok tudói
lehetünk.
Kirándulásunkat
egy
sétahajózással
koronázzuk, Fertőrákosról az osztrák vizekre.
Terveink szerint Fertőmeggyesnél a strandszigetet
körülölelő
kanálison
hajózunk,
megtekintjük
víziszínpad aktuális díszletét, majd hajónk Illmitz felé
kanyarodik és a Fertő-Hanság Nemzeti Park
peremkerületén haladva visszatér Fertőrákosra.
Részvételi díj: 9 900 Ft (ebéddel)

2019. augusztus 17. szombat
Somogyország kincsei: Kaposvár - Szenna - Deseda-tó
Kaposvár a Zselic lankái és a Kapos folyó ölelésében hét
dombra épült somogyi megyeszékhely egyidős a
magyar állam létrejöttével. A város egyik
leghangulatosabb része a Kossuth tér és a sétálóutca,
amelyen mintegy láncra fűzve helyezkednek el a
szebbnél szebb századfordulós épületek, melyekkel
idegenvezetőnk megismerteti vendégeinket. A
belváros ékessége a Nagyboldogasszony templom, a
Róth Miksa ablakaival díszített neoreneszánsz
Városháza, az impozáns Kemény-palota, a szecessziós
Dorottya-ház– hogy a legszebb épületeket említsük. A
volt Megyeháza épülete most a Rippl Rónai
Múzeumnak ad otthont, az egykori zárda épületében
katolikus iskola működik. Szülőházuknál emlékezünk
Vaszary János festőművészre, a tragikus sorsú
miniszterelnökre, Nagy Imrére. Nem hagyjuk ki a
szecessziós Csiky Gergely Színházat, az Anker-házat
és az Ádám-Éva házat, miközben megáll a szemünk
egy-egy szép szobron, vagy egy beszédes cégéren.
Néhol megpihenünk egy szökőkútnál majd további
élményekért a közeli egyutcás múzeumfaluba
Szennára visz utunk. Az Európa-Nostra Díjas
Falumúzeum
hagyományőrző
parasztházaival,
kazettás templomával színesíti napunkat. Végül a
Deseda-tó gyönyörű természeti környezetében sétálva
intünk búcsút Somogyországtól.
Részvételi díj: 11 900 Ft (ebéddel)
2019. augusztus 21. szerda
Budapest szívében található legnagyobb templomunk, a
Szent István Bazilika, mely alapító királyunk
tiszteletére lett elnevezve. Hild József, Ybl Miklós
majd Kauser József építette neoreneszánsz és
klasszicista stílusban. Az épület mindamellett, hogy
egyházi szerepét is betölti, kulturális kincsünk,
mellyel sétánkon részletesen megismerkedünk.
Megrendeléskor fizetendő szervezési díj 1200 Ft (vagy a helyszínen
érvényesítendő a sétabérlet) + belépő vezetéssel 1800 Ft

2019. augusztus 23. péntek
Mezőföld bokrétái — Ozora, Simontornya, Cece és Vajta
Ozora várkastélya a kora reneszánsz építészet első
magyarországi épülete, mely a közelmúltban
újjászületett és reneszánsz élményházként várja
látogatóit. Láthatjuk a reneszánsz hálószobát, konyhát
és ebédlőt, kandallós tróntermet, Zsigmond-kori
fegyvertermet. Felszentelt kápolnájában Szent György
csontereklyéjét őrzik. Milyen ember lehetett Ozorai
Pipó? Hogy teltek a várban a mindennapok? Milyen
volt az itt élő török várkatonaság élete? Hogyan lett a
várból barokk kastély, majd uradalmi magtár és
börtön? Vártörténeti sétánkon választ kaphatunk
kérdéseinkre, majd Simontornyán folytatjuk lovagi
vártúránkat. Rögtön szembetűnik a különbözőség,
hogy a simontornyai vár védelmi céllal épült. Magasra
törő, tömör formáival, szűk lépcsőházon keresztül
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megközelíthető tornyával hazánk egyetlen épen
maradt reneszánsz épületegyüttese. Évszázadok
történelme és tulajdonosok sora alakították, formálták,
míg legutóbbi feltárása során mostani állapotában
láthatjuk. Történelmi ismereteink gyarapítása után a
képzőművészet világába érkezünk Cecén. A település
híres szülötte Csók István festőművész. Felújított
emlékházában munkásságával ismerkedünk. Napunkat
a vajtai Zichy-kastélyban zárjuk. A nemrégiben
felújított kastély újjászületett, nézzük meg együtt,
milyen szép lett!
Részvételi díj: 9 400 (ebéddel)
2019. augusztus 24. szombat
A "szőke Tisza" titkai Tiszacsegétől Tiszadobig
A „szőke Tisza” kanyargós vidékére utazunk.
Tiszacsegénél egy órás hajókiránduláson veszünk
részt, majd Tiszadadán egy domboldalról — gyönyörű
rálátással a tájra — szemléljük a víz folyását. Gróf
Andrássy Gyulát a középkori Loire-menti lovagi
kastélyok ihlették, hogy a festői Tisza-parti holtág
mellé építtesse meg tiszadobi kastélyát. Sétálunk a
kastély parkjában és vezetett séta keretében belülről is
megismerkedünk a kastély szépségével.
Részvételi díj: 10 900 Ft (ebéddel)
2019. augusztus 28. szerda
Myrafalle — a vízesések szurdokvölgye, kényelmesen
A Myra-patak több kisebb vízesésen, zúgón, hatalmas
sziklákon
keresztül
zubog
lefelé
a
szűk
szurdokvölgyben. A Myrafällét, a Bécsi-Alpok egyik
legszebb kirándulóhelyét még 1885-ben az Osztrák
Természetjáró Klub tette gyalogosan elérhetővé, a
fahidak, lépcsősorok, korlátok ma is szépen rendben
tartottak, megfelelő cipőben abszolút biztonságosak.
Az út hidakon és ösvényeken vezet, cikk-cakkban, a
patak egyik oldaláról a másikra, majd vissza, egyre
magasabbra. A völgy kb. 600 méter hosszú, és 70
méter a szintkülönbség, a talpunk alatt dübörögve
naponta 5 000 m3 víz zúdul le a patakmederbe. Fent
és lent egy-egy mesterséges tó csalogatja pihenésre a
vándorokat. A fönti tóhoz érve élvezzük a táj csöndjét,
a pazar panorámát a Schneebergre illetve a hüttében
pótoljuk az elvesztett energiánkat, míg az aktívabbak
egy kicsit tovább merészkednek. A fogadótól egy
szerpentines ösvény visz fel a Hausstein sziklacsúcsra
(664m), ahonnan páratlan panoráma nyílik a
muggendorfi katlanra. Visszaúton a romantikus
szurdokvölgyben kényelmesen, a hűs patak mentén
sétálunk vissza az autóbuszunkhoz.
Útközben betérünk a halbturni (Féltorony) kastély
barokk parkjába. A kastély Harrach gróf megbízásából
Hildebrandt tervei alapján épült, majd a Habsburg
család nyári rezidenciájaként és vadászlakként
szolgált. A helyhez kötődik, hogy III. Károly itt hunyt
el gombamérgezésben, melynek következtében kihalt
a Habsburg-ház férfiága. Lánya, Mária Terézia
követte őt a császári trónon.

2019. augusztus 30. péntek
Édes élet Bécsben — Látogatás a Hermész Villában és
a Heindl Csokoládémúzeumban
Ausztria fővárosába érkezve először a Heindl
Csokoládémúzeumba látogatunk. A csokoládémanufaktúra családi vállalkozásként kezdetben egy
hagyományos cukrászdaként működött, majd az egyre
inkább a különleges csokoládé figurák gyártására
helyezték át a hangsúlyt. Az aprócska múzeumban
megtekintjük a Heindl család és a csokoládégyártás
történetét. Üvegfalon keresztül bepillantunk a
gyártósorra, megtekintjük az édességgyártáshoz
szükséges gépeket, valamint a múzeumban
fellelhetünk muzeális értékű egyedi vagy nagyon
régről fennmaradt tárgyakat. Miután megédesítettük
napunkat, a romantikus Hermes Villában folytatjuk
programunkat, mely idilli helyen, az egykori császári
vadászatok helyén, a lainzi vadasparkban található.
Sissi az „Álmok kastélyának” nevezte a villát, ahol –
az udvari etikettet kissé háttérbe szorítva – elsősorban
kedvteléseinek, mint pl. a testedzés és lovaglás
hódolhatott. A villa nevét a kertben álló Hermes
szoborról kapta, termeiben kiállítás látható a ház
történetéről. A házban eredeti bútorokat és a császári
pár személyes tárgyait láthatjuk.
Részvételi díj: 9900 Ft; gyermekeknek -2000 Ft
2019. augusztus 31. szombat
Várpalota újragondolva és egy séta a Gaja-völgyben
Várpalotán a törökverő kapitányról, Thury Györgyről
elnevezett 600 éves, négy saroktornyos, impozáns
méretű vár az egyik legépebben megmaradt középkori
várunk. Néhány éve fejeződött be a vár nagyszabású
felújítása, kívül-belül megújult terekkel, érdekes
kiállításokkal, új színfolttal gazdagítva az egyébként is
barátságos város életét. A Thury-várban érdekesen
újragondolt vegyészeti és bányászati kiállítás is
látható, utóbbin számos mozgó, szemléletes makett
segítségével megismerhetjük a szén felszínre
kerülésének és további felhasználásának folyamatát.
Egyedülálló turisztikai attrakció a 14. század végén
épült palotaszárny és a benne található világi témájú
freskóegyüttes. A vár tetején végigsétálva szemünk
előtt hever Várpalota belvárosa, távolban a Bakony
lankái hullámoznak. A kastélydombon álló Zichykastély könyvtárszobájának mennyezetét mitológiai
témájú freskók díszítik. A Zichy-kastély ad otthont a
Trianon Múzeumnak, Magyarország egyetlen olyan
múzeumának, mely az I. világháborút követő
békeszerződéssel
és
napjainkra
is
kiható
következményeivel
foglalkozik.
(Legutóbbi
látogatásunk mélyen megérintette klubtagjainkat.)
Kirándulásunkat egy kellemes erdei sétával folytatjuk,
a Bakony egyik leghangulatosabb patakvölgyében a
Gaja-szurdokban, ott, ahol a hegyek már dombokká
szelídülnek.
Részvételi díj: 9 400 Ft (ebéddel)
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