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. JÚNIUSI

PROGRAMOK

2019. június 01-02. szombat
Szombathely és Herberstein — Határon innen és túl
(2 nap/ 1éj, szállás 2 ágyas fürdőszobás szobákban,
félpanziós ellátással)
1. nap: Szombathely városát még a római korban
alapította Claudius császár, Savaria néven. A barokk
korban lett püspöki székhely, akkor épült ki
hangulatos városmagja, melynek szakrális emlékeivel,
történelmével ismerkedünk. Látnivalók: Szent Márton
templom és Domonkos kolostor, Savaria Múzeum,
Ferences templom, Szegedy-ház, Iseum, Zsinagóga,
Püspöki palota, Székesegyház, Megyeháza, Kámoni
Arborétum - hogy csak a legfontosabbakat említsük.
2. nap: Romantikus környezetben, Feistritzklammban
a szurdokvölgy fölötti sziklanyelven található a
Herberstein grófi család máig lakott várkastélya. A
hatalmas parkon keresztül sétavonattal jutunk el a
kastélyig, melynek legrégibb ékessége az öregtorony
és a reneszánsz hangulatú, árkádsorral körbefogott
udvar. Több, mint 700 év történelméről regél a
lovagterem, az ősök arcképcsarnoka, a családi
porcelánok, bútorok és fegyverek gyűjteménye, a
középkori konyha, a Szent György kápolna és a
gótikus Szent Katalin kápolna. A kastély előtt
csodálatos történelmi kert ontja virágait, vadasparkja
mind az 5 földrész állatfajaival (nagyvadak, egzotikus
állatok, az afrikai vadon milliője és Ázsia faunája)
kápráztatja el a látogatókat. (Ausztria, Euró)
Részvételi díj: 29 900 Ft
2019.június 01. szombat
A római kori Carnuntumtól a monarchia-kori
Schloshofig — Időutazás a császárok világába.
Savoyai Jenő herceg reprezentatív vadászkastélya, a
Schlosshof, a császári család ünnepi kastélya, az
európai barokk lenyűgöző mesterműve, ahol egykoron
Mária-Terézia kedvenc lányának, Krisztinának a
kézfogóját tartották. Főúri lakóépület, a Morva folyó
partjáig ereszkedő, művészien kialakított színpompás
teraszos
kert,
idilli
majorság
"működő"
asztalosműhellyel és az állatkert alkotja a pazar
épületegyüttest.
Napunk második felében az
újjászületett császárvárosba, Carnuntumba - az
osztrák „Aquincum”-ba - a 2000 évvel ezelőtti római
kori metropolisba kirándulunk.
A rendkívül
látványos kül- és beltéri múzeum területén korhűen
rekonstruált épületekbe léphetünk be: egy elöljáró
palotájába, a fürdőbe, Lucius posztókereskedő házába.
Megtekintjük a 2000 évvel ezelőtti metropolis
Amfiteátrumának maradványait és a IV. századi
diadalívet, a „Pogány kapu”-t. (Ausztria; Euró)
Részvételi díj: 9 400 Ft
2019.június 02. vasárnap
A három folyó találkozásánál fekvő Győr különleges
város! Nemcsak azért, mert itt tanított Jedlik Ányos, a
dinamó feltalálója, innen választott feleséget Kossuth
Lajos, itt tanult Xántus János világutazó, itt halt
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vértanú halált Apor Vilmos püspök és Napóleon is
eltöltött itt egy napot. Történelmi korokat idéző
templomok,
paloták,
múzeumok,
jellegzetes
sarokerkélyek, szűk utcaközök hívogatnak városnéző
sétára. Délután egykori koronázó városunkban,
Pozsonyban töltünk néhány hangulatos órát. Óvárosi
sétánkon idegenvezetőnkkel megtekintjük pl. a Szent
Márton székesegyházat (csaknem 300 éven keresztül
itt koronázták magyar királyainkat), a főnemesek
palotáit, Közép-Európa legrégibb egyetemének
épületét, a Mihály-kaput, a Prímás Palotát és a Fő
teret, hogy csak a legfontosabbakat említsük.
(Szlovákia; Euró)
Részvételi díj: 8 900 Ft
2019. június 05. szerda
Irány a Kopácsi-rét! A Dráva és a Duna összefolyásánál
kishajóval és gyalogosan járjuk be a hihetetlen
nyugalmat árasztó mocsaras, lápos, Kopácsi-rét
rejtekét. A cölöpökre épített pallókról gazdag állat- és
növényvilág tárul elénk, pazar természeti tájban
gyönyörködünk. Eszéken, a Dráva-parti városban a
várnegyed épen maradt barokk erődítményét, a
katedrálist, a belváros szecessziós épületsorát
tekintjük meg. (Horvátország; HRK)
Részvételi díj: 9 900 Ft
2019. június 07. péntek
Bécs legszebb parkjaiban és kastélyaiban töltjük
napunkat. Az alsó és a felső Belvedere épületeit,
valamint az Oringeri-t (narancsház) szinte a pincétől a
padlásig bejárjuk. A kastély kertjeiben kora nyári
virágpompa fogad, a falakon belül ikonikus művészek
munkáit (pl. Klimt, Schille, Kokoschka) láthatjuk.
Sétálunk a hatalmas, szökőkutakkal, szobrokkal
díszített parkban és a közeli arborétumban.
Megcsodáljuk a Hofburghoz tartozó városi park
rózsacsodái, épületeit és szobrait – köztük Sissi
ikonikus egész alakos szobrát. Kirándulásunk végén a
Hofburg pálmaházában kávézunk, repkedő pillangók
társaságában. (Ausztria, Euró)
Részvételi díj: 9 900 Ft
2019. június 8-9. szombattól - vasárnapig
Egyik élmény a másik után Szegeden és környékén
(2 nap/ 1éj, szállás 2 ágyas fürdőszobás szobákban,
félpanziós ellátással)
1. nap: Városlátogatásunkat egy ipartörténeti
különlegességgel kezdjük, az ország első, vasbetonból
készült víztornyának felfedezésével. Az 1004,8 m3 víz
befogadására alkalmas toronyban meggyőződünk a
Föld forgásáról, arról, hogy az alföldi rónák tényleg
végtelennek tűnnek, és a magasból feltérképezzük a
lábunk alatt fekvő Tisza-parti várost. Esősorban a
megújult dómra vagyunk kíváncsiak, de azon
túlmenően idegenvezetőnkkel egy nagy körsétát
teszünk a városban. A Széchényi tértől a Klauzál téren
át a Dugonics térig, a Városházától a zsinagógán át
(kívülről) a szerb templomig igyekszünk minél több
ismerettel gazdagodni. Délután meglátogatjuk hazánk

legnagyobb, természetes környezetben található
állatkertjét. Az itt lakó állatok megtekintésén túl a
vadasparki tölgyerdő és a Sancer-tó partja önmagában
is kellemes kikapcsolódást nyújt. Este vacsora és
szállás elfoglalása.
2. nap: Reggeli után a Szegedi Tudományegyetem
Füvészkertjében
folytatjuk
élménygyűjtő
programunkat, elsősorban a nemrégiben megnyílt
trópusi lepkekertben a „repülő virágokkal” és a
sokféle szabadtéri és üvegházi növényekkel
ismerkedünk. Autóbusszal csalinkázunk - és ahol
tudunk, megállunk – a milliónyi színben pompázó
rózsaültetvények tengerében Szőregen. Algyőn
kihagyhatatlan kulináris élményben lesz részünk,
megkóstoljuk a haltepertőt. Kell is az energia, mert a
Fehér-tóhoz igyekszünk, ahol egy kényelmes, kb.
4km-es túrán veszünk részt, szakvezetéssel. A hajdani
szikes tóból kialakított halastó rendszer rendkívül
gazdag madárvilága tárul elénk, a kilátótoronyból a
Korom-sziget nyüzsgő sirálytelepének életébe
pillanthatunk be. Ezzel a felejthetetlen élménnyel
búcsúzunk Szeged környékétől és az esti órákban
érkezünk vissza Budapestre. Részvételi díj: 29 400 Ft
2019. június 12. szerda
Kreuzenstein és Klosterneuburg — Ausztria gyöngyszemei. Napunk első felében Ausztria egyik
legromantikusabb várában, a kreuzensteini várban
vendégeskedünk. A jelenlegi várat Johann Nepomuk
Wilczek gróf építtette aki Ferenc József császár udvari
kamarása volt és hozzáértő műkincsgyűjtő hírében
állt. A várban láthatjuk a régi keresztelőmedencét,
meseszép üvegablakokat, 1000 éves ajtót, XV. sz.-i
orgonát, és a korhű bútorokon túlmenően a gróf
gyűjtőszenvedélyének
kincseit.
Fegyverek,
páncélzatok, valamint lovagi felszerelések. Délután
az
Ágoston-rendiek
impozáns
kolostorának
vendégszeretetét élvezzük. A kolostort III. Babenberg
Lipót őrgróf alapította, akit szentté is avattak. A XIII.
századból maradt ránk a kerengő és a gótikus
nagyterem.
A gyönyörű barokk épületegyüttes
önmagában is lenyűgözi a látogatókat, az itt őrzött
műkincsek világhírűek, különösen a 12. századi
verduni
oltár.
Könyvtára
páratlan
értékű,
borospincéjében
született
meg
a
Zweigelt.
Kolostorkertje üdítő sétára csábít, a klasszicista stílusú
üvegház növényritkaságainak látványával búcsúzunk
az apátságtól. (Ausztria; Euró)
Részvételi díj: 9 900 Ft
2019. június 13. csütörtök
Irodalom-túra. A nógrádi dimbes-dombos táj sok
magyar vonatkozású emlékről mesél a határ mindkét
oldalán. Kirándulásunkon az irodalomé lesz a
főszerep. Mikszáth Kálmán a felvidéki magyar és tót
emberek
mindennapjaiból
merítette
népszerű
történeteit.
Szülőfalujában,
Szklabonyán
(Mikszáthfalva) az írónak emléket állító kiállítást
tekintjük meg. Az alsósztregovai kastélyban született
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és ott is halt meg Madách Imre az „ Az ember
tragédiájának” írója. Síremlékét a parkban találjuk,
melyen a tragédiabeli Ádám alakja áll. A dombtetőn
impozáns látvány a kékkői vár, ahol egykor Balassi
Bálint töltötte gyermekkorát. Csesztvén születtek
Madách gyermekei, egykori kúriájában "Az ember
tragédiája" áll a kiállítás fókuszában. A hagyomány
szerint Mohorán egy vén vadgesztenyefa alatt írta
Mikszáth a „Különös házasság” néhány fejezetét. Az
evangélikus templomban pedig Mauks Máriával
kötötte második házasságát. Itt, Mohorán töltötte
gyermekkorát Tolnay Klári színművésznő, akinek
egykori lakóházában emlékmúzeumot rendeztek be.
Horpácson Mikszáth Kálmán egykori kúriájánál
állunk meg, ahol egykori bútorait, kéziratait őrzik.
(Szlovákia; Euró)
Részvételi díj: 7 400 Ft
2019. június 14. péntek
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. (Magyarország és Szlovákia; Ft és Euró)
Részvételi díj: 7 400 Ft
2019. június 15. szombat
Szarvas — a Dél-Alföld üdítő ligete. A történelmi
Magyarország mértani közepén, a Hármas Kőrös
partján felejthetetlen élmények várják klubtagjainkat.
Az Anna-ligetben a Körösvölgyi Állatpark lakóival
ismerkedünk, a mókusoktól a ragadozókon át a
bölényekig, a Pepi-kertben mintegy 1600 fa- és
cserjefajta kellemes sétára csábít. A Mini
Magyarország makett parkban derékmagasságban
köszönnek ránk az ismerős épületek, a kisvonatok
vasút-makett pályán robognak.
Sétahajóról
szemléljük a part menti mocsári ciprusokat,
üdülőházakat, a Bolza-kastélyt és a vízi színházat,
gyalogos fahidat. (ebéd nélkül)
Részvételi díj: 9 400 Ft
2019. június 16. vasárnap
Lendva, Hundertwasser, energiapark és orchideák —
Muravidék, 4 ország határán.
Lendva a Bánffyak, Nádasdyak és Eszterházyak
egykori birtoka, itt nyugszanak a Szapáry és a
Keresztury család tagjai. Most Hundertwasser
kiállítást láthatunk, Makovecz épületet és kétnyelvű
feliratokat. A lendvai szőlőhegy üvegkoporsóban
fekvő Hadik Mihály múmiája a török időbe repít
vissza, a kápolnából csodás kilátással a Muravidékre.
Szlovénia legmagasabb, szabadon álló kilátótornyából

nem csak a présházas vidék, hanem 4 ország
panorámája tárul elénk. Megcsodáljuk Bagonya
„kinőtt” templomát, melynek födémét és főoltárát
gelencsérek tányérjai díszítik. Délután érünk
Dobronakra. A Bakonaki-tó legendája szerint zöld
ruhás, zöld hajú vízi tündérek lakják a tavat, s a tó
melletti energiaparkban gyógyító földsugárzást
gyűjthetünk magunkba. Igaz vagy sem, elsétálunk a
Szent Vid kápolna melletti gyógyforráshoz. Vizének
különleges energiákat, csodával felérő gyógyulásokat
tulajdonítanak. Az igazi varázslat az Orchideaparkban
vár ránk! Millió orchidea, ezer színben, trópusi kert
vízeséssel s minden tudnivaló az orchideák
gondozásával kapcsolatban. (Szlovénia; Euro)
Részvételi díj: 9 900 Ft
2019. június 19. szerda
Budapesti séta a Füvészkertben. Hatezer növényfaj, 150
éves páfrányfenyők, orchideák, 800 fajt bemutató
kaktusz- és pozsgásgyűjtemény, pálmaház és a „Pál
utcai fiúk” cselekményének fontos színhelye a
nyolcadik kerületben.
Megrendeléskor fizetendő 1200 Ft (vagy a helyszínen
érvényesítendő a sétabérlet) + belépő vezetéssel
2019. június 21. péntek
Budapesti séta a Gül baba türbében. A megkopott,
ódon hangulatú helyből szépen felújított turisztikai
látványosság lett, melyet nemrégiben birtokba
vehettek a hívők és a budapestiek. A török dervis 16.
sz.-i sírkápolnája a világ legészakibb iszlám szent
helye, az egyetlen működő iszlám zarándokhely a
keresztény
Európa
területén.
Idegenvezetőnk
segítségével
megelevenedik
a
múlt,
mikor
Magyarország jelentős része török uralom alatt állott.
Megrendeléskor fizetendő 1200 Ft (vagy a helyszínen
érvényesítendő a sétabérlet) + 1500 Ft
2019. június 23. vasárnap
Vlkolinec és Úrvölgy - ahová a csönd is pihenni jár.
A Donovaly felé vezető út melletti, síparadicsomok és
gyógyfürdők közelében lévő Úrvölgy falucskát
rézlelőhelye és csipkeverő iskolája tette ismertté.
Érintetlenségét, egészséges klímáját, a hegyi emberek
egyszerűségüket mindmáig őrzik. A valamikori
bányász múltra emlékeztet a kocsma, a Klopacka
(Kopogtató) Vendégfogadó, a falu lakóházai és egy
bűbájos "zenélődoboz", melynek ajtaja minden órában
kinyílik. Kirándulásunk másik attrakciója a Felvidék
leglátványosabb hagyományos építkezésű faluja
Vlkolínec (Farkasd). A Nagy-Fátra hegyeinek
ölelésében, csodaszép természeti környezetben
fekszik. A Világörökség részét képező, máig is lakott
falu tulajdonképpen egy eleven skanzen. Itt 45, az
Észak-Kárpátok népi építőművészetére jellemző,
kőalapon emelt, agyaggal kent falú zsindelyes fából
készített
tájház
mesevilágában
töltekezünk.
(Szlovákia; Euró)
Részvételi díj: 9 900 Ft
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2019. június 24. hétfő
Riegersburg – a XI. században a település fölé magasodó
bazaltsziklára épült vár Ausztria egyik legszebb vára.
A kilenc bástyával, hat kapuval, szoborművekkel,
kőcímerekkel ékesített várba felvonóval juthatunk fel.
A szép, épségben megmaradt várról keringő legendák,
boszorkánytörténetek fokozzák a látogatás során
szerzett élményeket. Vártúránk után a Zotter
Csokoládégyárban a kakaóbab varázslatos világába
csöppenünk. (Ausztria; Euro)
Részvételi díj: 10 900 Ft
2019. június 26. szerda
Budapesti séta – Dreher sörutazás Kőbányán. Múzeum
vagy gyár? Vagy mindkettő? És még finom is!
Áll Kőbányán egy gyár, Zsolnay kerámiákkal,
csillárokkal, rézüstökkel, komlópárával, meleg
malátaillattal, hatalmas mészkőpincével, szalagon
táncoló üvegekkel. Ezt látni kell!
Sörmúzeum filmvetítéssel, tárlatvezetéssel, gyárlátogatással és kóstolással.
Megrendeléskor fizetendő 1200 Ft (vagy a helyszínen
érvényesítendő a sétabérlet) + belépő vezetéssel
2019. június 29. szombat
A Tisza-tó – hazánk második összefüggő vízrendszere, a
madarak és az édesvízi élőlények kedvelt
paradicsoma. A poroszlói ökocentrum látványosan
mutatja be a Tisza-tó és a Tisza-völgy eddig rejtett
természeti csodáit. Európa legnagyobb édesvízi
akváriumában olyan élményben lehet részünk, mintha
a tó mélyén sétálnánk. Üvegjárdáról felülről is
beleshetünk a halakkal teli akvárium életébe, a
földszint üvegfalon keresztül pedig az épület körül
létrehozott mesterséges tó életét kísérhetjük
figyelemmel. Láthatunk kormoránokat, jégmadarakat,
rózsás gödényeket. A tó fölött pallókon sétálunk és
nagy csónakokkal vízre szállunk. (ebéddel)
Részvételi díj: 9 400 Ft
2019. június 29 – július 02. szombattól keddig
Salzburg és Salzkammergut
(4 nap/ 3éj, szállás 2 ágyas fürdőszobás szobákban,
félpanziós ellátással)
Jelentkezési határidő legkésőbb május 21-ig!
1. nap: Salzkammergut – Hellbrunn. Indulás a kora
reggeli órákban. Folyamatos utazás autópályákon
rövid pihenőkkel. Utunk első részében megállunk a
csodás fekvésű Salzkammerguti tóvidék egyik
gyöngyszeménél, a Mondsee partján, ahonnan a
csodálatos táj tárul elénk. Séta a tóparton és s szép
fekvésű pompás házakkal díszített főtéren. Majd
folytatva utunkat jutunk el az egykori salzburgi
hercegérsekek nyári rezidenciájába a Hellbrunni
Kastélyhoz. Itt a mesebeli vízijáték-rendszert, a csodás
parkot és kastélyt is megtekintjük. Ezt követően
továbbutazunk szálláshelyünkre, ahová az esti órákban
érkezünk meg. (3 éjszaka).

2. nap: Hohenwerfen – Salzburg. Reggeli után egy a Salzach folyó fölé épült, - mesebeli vár megtekintése
szerepel programunkban. Ez a XI. században épített
Hohenwerfen erőssége. A sziklás csúcsot uraló várba
panoráma lifttel jutunk fel. Megtekintjük a vár
múzeumát, gyönyörködünk az elénk táruló pompás
panorámában. Innen továbbutazunk Salzburgba. Ezt
várost nevezik a „Templomok”, „Mozart”, „Muzsika
hangja” városának is. Az itt található csodálatos
barokk építészeti emlékek, amelyek a történelmi
városmagot alkotják emelték a várost az UNESCO
Világörökségei közé! Gyalogos városnézésünk a
Salzach folyó mindkét partjának látványosságait
érinti. A Mirabell kert szépsége, a leghíresebb
kastélyok kertjeivel is vetekszik. A dóm lenyűgözően
hatalmas barokk épülete, a művészettörténeti
ritkaságnak számító belső díszítésű Ferences templom,
vagy éppen a Szent Péter-templom is utal arra, hogy
nem véletlenül hívják a templomok városának. Látjuk
még Mozart emlékhelyeit, a városházát, a piacteret és
távolról a város fölé magasodó Hohensalzburg várát
is. Az óvárosi barangolásunk még sok egyéb
különlegességet is rejteget. Városnézés után
szálláshelyünkre utazunk.
3. nap: Salzkammergut csodái.
Reggeli után
barangolunk az alpesi tavak és festői hegycsúcsok
birodalmában. Rövid sétát teszünk St. Gilgen
városkában. Közös sétánk során Mozartra is
emlékezünk, és megcsodáljuk a pompás festett
homlokzatú épületeket. Innen áthajózunk a tó túlsó
partjára, St. Wolfgangba. Megtekintjük a búcsújáró
templomot, és a híres Pacher oltárt. Majd fogaskerekű
vasúttal, káprázatos vidéken felkapaszkodunk az 1782
méteres Schafb ergre, ahonnan a „három tó
birodalmának” panorámájában gyönyörködünk. A
napot a leghíresebb császári üdülőhelyen, a tóvidék
„szívében” Bad Ischlben zárjuk. Városnézésünk során
felkeressük a Császár-villát és pompás parkját,
sétálunk az ódon utcákon, valamint a neves Zauner
cukrászdát is felkeressük. A délutáni órákban
visszautazás az előző napi szálláshelyre.
4. nap: Hallstatt – Gmunden. Reggeli után folytatjuk
alpesi romantikánkat. Elsőként a Traun folyó mentén
Ausztria egyik legszebb, teraszosan épült kisvárosába,
Hallstattba látogatunk el. Itt közös sétát teszünk az
óvárosban, és végül felkapaszkodunk a templomdombra és a csontkápolnához, ahonnan a táj
varázslatos szépségében gyönyörködünk. Majd a
vidék második legnagyobb tavához, a Traunsee
partjaihoz utazunk. Traunkirchen („halász-szószék”)
és Gmunden („kerámia-harangok”) városaiban rövid
pihenőket tartunk. A tó álomszerű fekvését és
szépségét már a rómaiak is felfedezték, így ez a
kirándulásunk méltó befejezése lesz. A délutáni
órákban folyamatos hazautazás autópályákon rövid
pihenőkkel. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.
(Ausztria; Euro)
Részvételi díj: 99 900 Ft
Egyágyas felár: 4 900 Ft/fő/éj
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