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
klubtagjainknak a lehető legszebb, legjobb, legérdekesebb
kirándulásokat, programokat szervezni.
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.

ÁPRILISI PROGRAMOK

Április 02. kedd
Szentesre hív a "Gyöngyhajú lány" - vagyis az Omegakiállítás. Úgyis, mint a 20. század második felének
társadalmi és politikai történéseinek bemutatása az
Omega együttesen keresztül a szentesi a Koszta József
Múzeumban. S ha már Szentes, kihagyhatatlan
látnivaló a Vasúti Motorgarázs és a Fényírda,
Szegváron a volt megyeháza és az ép szerkezetű
szélmalom. Csongrád ősi magja, a Belsőváros olyan,
mint egy élő skanzen. Itt találjuk a Tisza legszebb
partszakaszát, a tiszai Riviérát. (ebéddel)
Részvételi díj: 9 600 Ft
Április 03. szerda
Budapesti séta — Az elhagyott, vadregényes, ugyanakkor
páratlan értékeket rejtő Salgótarjáni úti zsidó
temetőben a 19. sz-i arisztokraták elképesztő
síremlékeit járjuk sorra. Gyönyörű üvegmozaik
díszítések, timpanonok, szebbnél-szebb szecessziós
műalkotások temetője is ez a sírkert.
Jelentkezéskor fizetendő 1200 Ft
(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet)

Április 04. csütörtök
Gács, Losonc, Fülek — a Felvidék gyöngyszemei. Gács
frissen felújított, négy sarokbástyás Forgáchvárkastélya és az ablakaiból nyíló panoráma
elkápráztatja a látogatókat. Losonci sétánkon léptennyomon magyar emlékeket őrző épületekkel
találkozunk, mint pl. a Vigadó, a zsinagóga, az Ybl
tervezte református templom. Fülek vára egy kis
vulkáni kúpon emelkedik a város közepén, melyben
1682-ben Thököly Imrét kiáltották ki Magyarország
királyává. A nemrégiben átadott egykori óvóhely, a
várhegy sziklájába vájt földalatti folyosó II.
világháborús kiállításnak ad helyet.
Részvételi díj: 8 900 Ft
Április 05. péntek
Budapesti séta — Az Andrássy út palotái. (2. rész) A
historizáló építészet egyik műremeke az elegáns
sugárút, az Andrássy út kiépítése. Kezdeményezőjéről,
Andrássy Gyula miniszterelnökről nevezték el, de volt
már Sugárút – Andrássy út – Sztálin út – Magyar
Ifjúság útja – Népköztársaság útja – és újra Andrássy
út. A délelőtt folyamán az Erzsébet tértől az
Oktogonig feltárul előttünk a 19. sz. gazdag, patinás
világa, megelevenednek előttünk a pompás épületek és
egykori lakóik.
Megrendeléskor fizetendő 1200 Ft
(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) +1 500 Ft

Április 06. szombat
Máriabesnyő és Isaszeg, a gödöllői dombvidék rejtett
értékei. Máriabesnyő kegytemploma nemrégiben
bazilikai rangot kapott. Bucsujáró hellyé kegyszobra
tette, melynek megtalálása csodás körülmények között
történt. Isaszegen valósággal belecsöppenünk a
csatába. Harangzúgás, fúvószenekar, díszfelvonulás a
Szoborhegy alatti szabadtéren, ahol eljátsszák a csatát.
A szabadságharc sorsfordító harcának emléknapján a
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városháza előtti téren koszorúzással, térzenével
emlékeznek a helyiek, majd korhű viseletbe öltözött
gyalogos, lovas hagyományőrzők történelmi hűséggel
szemléltetik a diadalmas ütközetet, melyről
hadtörténész közvetít a nézőknek. (ebéddel)
Részvételi díj: 9 400 Ft
Április 07.vasárnap
Szentendre rejtett titkai — Japánkert, Szamár-hegy
kilátóteraszai dalmát hangulattal és átkompolással a
Szentendrei-szigetre, kb. 4km-es gyaloglással.
(utazás egyénileg)
Részvételi díj: 4 000 Ft
Április 09. kedd
Budapesti séta — A pesti belvárost határoló városfal
tövében, néhol ráépítve intézmények és magánpaloták
sora épült. A városfal árnyékából jeles alakok tűnnek
elő, számos kultúrhistóriai érdekességekkel, sztorikkal
és építészettörténeti adalékokkal színesítve sétánkat.
(2. rész)
Megrendeléskor fizetendő 1200 Ft (vagy a helyszínen
érvényesítendő a sétabérlet) + 1 500 Ft
Április 10. szerda
Buda környéki kuriózumok. Budaörs - barokk római
katolikus templom, Ófalu; Budakeszi - Himnuszszobor,
határon
túli
magyarok
református
emléktemploma,
Mezei
Mária
Emlékszoba,
Makkosmária - kegytemplom; Nagykovácsi - a
cserkészek
újjáéledt
Teleki-Tisza-kastélya,
honfoglalási emlékmű; Solymár - "Szarkavár"",
helytörténeti gyűjtemény, angol katonai temető;
Pilisvörösvár
római
katolikus
templom,
Falumúzeum; Üröm - Pavlovna sírkápolna. (ebéddel)
Részvételi díj: 9 400 Ft
Április 12. péntek
Kassa — történelemkönyvünk legszínesebb lapjait őrzi.
A középkori városmagon belül megtekintjük a Szent
Erzsébet székesegyházat, mely a közép-európai
csúcsíves építészet egyik legszebb alkotása. Mai
formáját Steindl Imrének köszönheti. Sírboltjában
őrzik II. Rákóczi Ferenc fejedelem Rodostóból itt
elhelyezett hamvait. A Városi Színház, a Lőcsei-ház,
az Andrássy-palota, a Koldus-ház, mind-mind
megállítják a tekintetünket, csakúgy a Benes-dekrétum
kikiáltásának
erkélye.
A
Hóhér-bástya
szomszédságában találjuk a Rákóczi-házat, vagyis a
rodostói ház másolatát, ahol bepillanthatunk a
száműzetésben élő Rákóczi fejedelmünk életének
utolsó időszakába. Kassa azonban nem csak Rákóczi,
hanem Márai Sándor városa is! Nemrégiben felújított
szülőházában megemlékezünk az egyik legkülönösebb
életutat bejárt 20. századi magyar írónkról. (Szlovákia;
Euró)
Részvételi díj: 10 900 Ft
Április 13. szombat
Lébény, Abda, Köpcsény — három ország határán.
Lébény története elválaszthatatlanul összefonódik a
Benedek-rendi apátsági templom történetével. Abdán
Zrínyi Miklósra, II. Rákóczi Ferencre és Radnóti
Miklósra emlékezünk. A burgenlandi Köpcsényben az
Eszterházy-Batthyány
kastély
parkjában
megemlékezünk a szegények orvosáról, dr. Batthyány-

Strattmann László hercegről. A közelgő Húsvétra
gondolva útba ejtjük a helyi csokoládégyár
mintaboltját. (Ausztria; Euró)
Részvételi díj: 10 400 Ft
Április 15. hétfő
Budapesti séta — A Földtani Intézet épületével
ismerkedünk. Lechner Ödön és Haussmann Sándor
Art Geo palotáját Ferenc József egykoron így dicsérte:
„… nagyon kiáltó a szecesszió!”
Megrendeléskor fizetendő 1200 Ft (vagy a helyszínen
érvényesítendő a sétabérlet) + belépő
Április 16. kedd
Ipoly-menti kalandok könnyű túrával a palóc grand
kanyonba és az Ipolytarnóci geoparkban. Ráadás a
rárósmúlyadi zsaluzott templom, a századfordulós
Európában az első vasbeton szerkezetű szecessziós
templom. A világhírű ipolytarnóci ősmaradványok
földtani örökségünk titkaiba enged bepillantást. 3D-s
filmvetítés, megkövesedett ősfenyők, mocsári
ciprusok, lombkorona tanösvény teszik még
izgalmasabbá ottlétünket. A Páris-patak vadregényes
szurdokvölgye, a csodaszép palóc grand kanyon
könnyen bejárható, és feledhetetlen élménnyel
kecsegtet.
Részvételi díj: 7 400 Ft
Április 17.szerda
Budapesti séta -— Kávéházak nyomában. „Sok a
kávéházunk, mert a budapesti embernek nincs lakása,
s mert szüksége van a hazug luxusra” – mondta Ady.
„Ami történik ezen a földön, itt történik." - írta
Kosztolányi. Milyenek voltak, hová tűntek a római
fórum és az athéni agora szerepét betöltő budapesti
kávéházak? Járjunk utána!
Megrendeléskor fizetendő 1200 Ft (vagy a helyszínen
érvényesítendő a sétabérlet) + 1500 Ft
Április 19-21. péntektől vasárnapig
HÚSVÉT
Dél-cseh várak, kastélyok, lombkoronasétánnyal
1. nap: Indulás Budapestről Bécs érintésével először
Tullnba, a virágok és kertek városába. Rövid
városnézést — római kori torony, csontkápolna,
középkori bástya, barokk templom — követően
Európa első ökológiai bemutatókertjét keressük föl,
ahol a kerten belül mintegy 60 tematikus kiskert
található. Tavasszal a hagymások, mint egy
virágtenger tárulnak elénk, feledhetetlen húsvéti
hangulatot varázsolva! Késő délután sétálunk még a jó
söréről régóta ismert Ceské Budejovice hangulatos
utcáin, majd elfoglaljuk szálláshelyünket.
2. nap: Reggeli után a Moldva folyó kanyargó völgyében,
Dél-Csehország történelmi és kulturális gyöngyszeme
Český Krumlov felfedezése vár ránk, mely az
UNESCO Világörökség része. Ez a középkorból ránk
maradt gyöngyszem hangulatos óvárosával, kanyargós
utcáival, egyedülálló polgári házaival és impozáns
várával garantáltan lenyűgöz minden látogatót. Jó idő
esetén a lipnói lombkoronasétányról és a kilátóból
szemléljük a páratlan szépségű tájat.
3 nap. Szálláshelyünket elhagyva, Dél-Csehország egyik
legpompásabb kastélyához, Hluboka romantikus
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Tudor-stílusú kastélyához utazunk. A gyönyörű
angolpark közepén álló
windsori kastélyra
emlékeztető épület kiállításán megtekintjük a
Schwarzenberg dinasztia által összegyűjtött értékeket.
A látnivalók tárházát Jundrichuv Hradecben
gyarapítjuk, reneszánsz és barokk házak között sétálva
megtekintjük a főúri Vitkovic család várkastélyát. Sok
élménnyel gazdagodva késő este érkezünk vissza
Budapestre.
Részvételi díj: 54 900 Ft Egyágyas felár: 9 800 Ft
Április 21. vasárnap
Mezőkövesd. Húsvét vasárnapján kirándulunk a matyók
fővárosába,
Mezőkövesdre.
Az
íróasszonyok
(himzésrajzolók) keze nyomán virágzó népművészet
manapság újra reneszánszát éli. Ünnep lévén, a
helyiek felelevenítik a népi hagyományokat, kirakódó
vásárral, tojásfestés bemutatóval, sonkakóstolóval, a
Matyó Néptáncegyüttes színvonalas előadásokkal, a
hagyományörző
csoportok
műsorokkal,
népi
játékokkal, pipícs sütéssel várják a látogatókat.
Megtekintjük a Szent László templomot, a Matyó
Múzeumot, felfedezzük a Hadas városrészt, ahol a
Kisjankó
Bori Emlékház
is
található.
A
Mezőgazdasági Gépmúzeumban húsvéti állatudvar
lesz, kovácstalálkozó és óriás nyúl fajtabemutató.
Kinek kedve tartja, népviseletbe öltözhet, finom
borokat kóstolhat ... és óvakodjon a vizesvödörtől!
(ebéddel)
Részvételi díj: 9 400 Ft
Április 25-28. csütörtöktől - vasárnapig 4nap/ 3éj
Krakkó — magyar emlékek és természeti szépségek
Dél-Lengyelországban
(3éj szállás Krakkóban, 2 ágyas fürdőszobás
szobákban, félpanziós ellátással)
1. nap: Indulás Budapestről a kora reggeli órákban,
utazás a Felvidéken át Lengyelországba. Útközben
rövid séta Besztercebányán, majd fotószünet Árva
váránál. Átérve a szlovák-lengyel határon megállunk
Orawkán, ahol a XVII. századi fatemplomban a
magyar szentek ábrázolásának leggazdagabb
tárházát láthatjuk. Ezt követően továbbutazás
Krakkóba. Szállás Krakkóban.
2. nap: Délelőtt Krakkó királyi várnegyede, a Waweldomb
nevezetességeinek
megtekintése:
a
Palotamúzeum értékes gyűjteménye, majd a lengyel
királyok, királynők koronázásának színhelyéül
szolgáló Katedrális. Itt nyugszik többek között szent
Hedvig, Nagy Lajos királyunk lánya, valamint a
kriptában megtalálható Báthori István sírja is.
Befejezésül a Zsigmond torony és harang, a sárkány
szobra, valamint a Visztula környéki panoráma
következik. Ezután gyalogos séta az Óvárosban, a
Főtér - mely szintén a Világörökség része - és
környékének látnivalói: Posztócsarnok, Mária
templom, Jagelló Egyetem, a magyar diákok XVI.
századi kollégiuma, Balassi emléktábla, Flórián kapu,
Barbakán, Slowacki Színház, Planty. Délutáni
program Krakkó legújabb attrakciója: a világon
egyedülálló földalatti múzeum, ahol multimediális
látványosság keretei közt mutatják be Krakkó múltját.
A múzeum négy méterrel a Főtér alatt húzódik. A

tárlaton a város eredeti, fával szegélyezett
macskaköves útjainak darabjai, egy öreg híd,
aranyművesek és kovácsok műhelyei, valamint az
ólom, vörösréz és só kereskedelemre berendezkedett
gazdag boltosok üzletei között sétálhatnak a
látogatók. Végül rövid szabad program a városban.
3. nap: Reggeli után kirándulás Ojcówba, Lengyelország
egyik legszebb nemzeti parkjába, ahol a Prądnik folyó
vadregényes, kanyonszerű völgyében hatalmas fák,
ritka állatok és növények, különleges alakú
mészkősziklák (Herkules dorongja stb.) láthatók. Itt
rejtőzött el az egyik barlangban ellenségei elől, a
magyar támogatással trónra jutott, Łokietek Ulászló
király, Károly Róbert apósa. A völgy végén
magasodik az ország második legnagyobb középkori
vára, a meredek sziklára épült, szépséges, tornyos
Pieskowa Skała, mely látványos reneszánsz és barokk
bútorzattal van berendezve. A vár megtekintése után
visszautazás Krakkóba.
4. nap: Reggeli után hazaindulás. Érkezés a csodás
fekvésű Zakopanéba, a lengyel Tátra központjába,
mely híres a hagyományos népi építészetéről, valamint
sajtjairól. Kirándulás siklóval a Gubalówka hegyre,
ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a városra és a
környező hegycsúcsokra. Felkeressük a „Kiválóak
temetőjé”-t és Szent II. János Pál pápa
emléktemplomát.
Hazaútban
rövid
megálló
Donovalyban. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.
Részvételi díj: 59 900 Ft 1 ágyas felár: 14 700 Ft
Április 24. szerda
Budapesti séta — Szecessziós szépségek (1. rész) a
Szervita tértől a Vörösmarty térig. A tavaszi
nasugarak szépen megcsillannak a Zsolnaykerámiákkal díszített Váci utcai házak homlokzatán.
Hogyan és mikor kerültek oda, milyen álmot látott
Lechner Ödön? Mindezeket megtudhatjuk, míg a
kacskaringós Art Nouvo vonalak mentén haladunk a
Vörösmarty térre, hogy a százéves épületek titkai is
feltáruljanak vendégeink előtt.
Megrendeléskor fizetendő 1200 Ft (vagy a helyszínen
érvényesítendő a sétabérlet) + 1 500 Ft
Április 26. péntek
A fenséges Gödöllő felfedezésére a Királyi Váróból
indulunk, majd felfedezzük a rejtett zsidó temető
titkait, ellátogatunk a Léda-villához, bebarangoljuk a
Gödöllői Királyi Kastélyt (kastély, Lovarda, Barokk
színház, Horthy-bunker, kerti létesítmények), majd a
főtér és a Városi Múzeum fedi fel előttünk titkait.
Végül, ha szerencsések vagyunk, akkor még a város
egyik leghíresebb házigazdája, Bürgi cica őfelsége is
fogad minket. (utazás HÉV-vel)
Részvételi díj: 3 000 Ft
Április .27. szombat
"… a délibábos Hortobágyon” — A Hortobágy Európa
legnagyobb szikes pusztája, kilenclyukú híddal,
gémeskutakkal, rackanyájjal, ménessel, halastavakkal.
Részt veszünk a Szent György napi kihajtás
ünnepségen, vonatozunk az Öreg-tavi kisvasúton és
bepillantunk a Madárkórház kalitkáiba. (ebéddel)
Részvételi díj: 9400
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