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.

MÁJUSI PROGRAMOK

Május 01. szerda
ANYÁK NAPJÁRA! 
Rhododendron-pompa Kámban — Vas megye
zegzugos, vadregények vidékén, a mai Kám község
határában feküdt a középkorban elpusztult település,
Jeli. Itt találjuk azt a területet, ahol a felvidéki
Malonyáról ide költözött „virágos gróf”, AmbrózyMigazzi István létrehozta az ilyenkor ezer színben
pompázó rhododendronokról híres varázskertet. A
közép-európai éghajlati viszonyok között mediterrán
növényeket honosított meg, megőrizte a táj eredeti,
ligetes-nyíres borókás növényvilágát. A Jeli
Arborétum 75 hektárnyi területe védett, napjainkban
az egyik leglátványosabb és legszebben karbantartott
hazai arborétumunk. A havas szépe virágai
elkápráztatják és csodálatos illattal örvendeztetik meg
a látogatókat. Útközben egy kis pihenőre megállunk a
Szajki-tavaknál.
Részvételi díj: 9 400 Ft
Május 03. péntek
Budapesti séta – A Sas-hegy természetvédelmi terület a
város ölelésében, menedék a betontengerben,
panorámaterasszal, szabadtéri terráriummal és az
élővilág számtalan teremtményével.
Megrendeléskor fizetendő 1200 Ft (vagy a helyszínen
érvényesítendő a sétabérlet) + belépő vezetéssel
Május 04-05. szombattól vasárnapig ANYÁK NAPJÁRA! 
Viharsarokból a Szanazugba — Az egykori
"Viharsarok" történelmi és
kulturális emlékei,
természeti értékei
— nevével ellentétben —
nyugalmat, sok-sok élményt és aktív kikapcsolódási
lehetőséget tartogat. Makóról régebben a hagyma
jutott eszünkbe, mostanság Makovecz Makója, a
Hagymaház, és a kihagyhatatlan lombkorona sétány.
Egyedülálló kincsünk a Mezőhegyesi Nemzeti
Ménesbirtok és Tangazdaság, s az egykori
Viharsarok legújabb attrakciója a Lőkösháza melletti,
igényesen felújított Bréda-kastély esti fényfestése.
Gyula híres gyógyvizéről, épségben maradt
téglaváráról, a Százéves cukrászdájáról, aradi vértanúk
szülőházairól és itt született a magyar opera
megteremtője Erkel Ferenc. A nemrégiben felújított
Almásy-kastélyban egy grófi rezidencia tárul elénk,
bepillantást engedve a főúri élet mindennapjaiba.
Élménydús kirándulásunk végén egy hangulatos
hajókázással búcsúzunk Szanazugtól.
(2nap/1éj, szállás Gyulán, 2 ágyas fürdőszobás
szobákban, félpanziós ellátással)
Részvételi díj: 29 400 Ft 1 ágyas felár: 4 900 Ft
Május 08. szerda
Budapesti séta — Károlyi-palota. A Petőfi Irodalmi
Múzeum klasszicista épületében, Károlyi György gróf
szalonjaiban,
egykoron
a
reformkor
egyik
legjelentősebb irodalmi szalonja működött. A falak
történelmi események őrzői, a kiállítások emléket
állítanak, a történetek sorsokat elevenítenek fel. Az
épületvezetés keretében látjuk a Dísztermet, az
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Erkélyes termet, a Vörös szalonokat és a mai Lotz-termet.
Megrendeléskor fizetendő 1200 Ft (vagy a helyszínen
érvényesítendő a sétabérlet) + belépő vezetéssel

élményekkel feltöltődve búcsúzunk ezen a csodás helyen élő,
tiszta lelkű emberektől.
Részvételi díj: 44 900 Ft 1 ágyas felár 9 800 Ft

Május 10. péntek
Budapesti séta — Várkert Bazár. A Duna-part
látképének része az Ybl tervei alapján készült Várkert
Bazár. A királyi palota kertjébe felvezető,
neoreneszánsz stílusú, árkádokkal tagolt díszlépcső
fővárosunk kulturális életében is szerepet játszik.
Megrendeléskor fizetendő 1200 Ft (vagy a helyszínen
érvényesítendő a sétabérlet) + 1500 Ft

Május 13. hétfő
Magaslesen a Hohe Wand Naturparkban, a bécsiek
kedvelt kirándulóhelyén — kényelmesen. Az 1135
méter magas sziklafennsíkra busszal jutunk fel,
melyről több irányban gyönyörködhetünk az elénk
táruló csodálatos panorámában. A 18 méter magas
kilátóról tiszta idő esetén elláthatunk a Rax Alpokig és
a Schneebergig. Az alpesi múzeumban megismerkedünk a helyi flórával és faunával, majd a kilátótól
indulva egy kb. 3 km-es, látványos és könnyed túra
következik, mely a vadas parkon keresztül vezet el a
Skywalk kilátóhoz, mely a Grand Canyon
üvegkilátójához hasonlóan, a mélység fölé, a
sziklához erősítve várja a bátrakat. (Ausztria, Euro)
Részvételi díj: 12 600 Ft

Május 10-12. péntektől vasárnapig
A Beregi-Tiszahát és a Szatmár-Beregi síkság alkotta FelsőTisza vidéket a régi mondás szerint Isten jókedvében
teremtette. Százesztendős parasztházak, fa harangtornyok,
mesebeli templomok bújnak meg az apró falvakban. Léptennyomon követ az irodalom, az élő a népművészet, érintetlen a
természet és igazak az emberek.
(3nap/ 2éj; szállás Vásárosnaményban 2 égyas, fürdőszobás
szobákban, félpanziós ellátással)
1. nap: Barangolásunkat a Nyírségi tájak megismerésével
kezdjük. Nagykállóban megtekintjük az egykori Megyeháza
épületét a börtönnel, a Rákóczi-tornyot, s ha időnk engedi,
felkeressük a csodarabbi sírját. Máriapócson az országos
hírű görög katolikus kegytemplomot és a Bazilita Egyházi
Gyűjteményt látogatjuk meg. Nyírbátorban a minorita
templomot keressük fel, melynek külön értéke a Krucsay
oltár. A várostörténeti sétányon végighaladva a református
templomot és a mellette álló, 1860-ban épült fa haranglábat
nézzük meg. Lehetőség van arra, hogy lifttel vagy gyalog a
temlpom tetőszerkezetét is megtekinthessük. Innen már csak
pár lépés a Báthori várkastély, a panoptikummal. A középkor
néhány fontos jelenete elevenedik meg a termekben. Napi
programunkat Vaján, a Vay-kastélyban zárjuk.
2. nap: A Beregi Tiszahátra vezet utunk. Tákoson a
Mezítlábas Notre Dame-ot, Csarodán és Tarpán a szép
középkori templomokat és a tarpai szárazmalmot tekintjük
meg. Nagyarban kilátogatunk a Tiszapartra, ahol Petőfi
Tiszta című verse született, és kihagyhatatlan látnivalónak
ígérkezik a nemrégiben felújított Luby-kastély és álomszép
rózsakertje. Szatmárcsekén pedig a Kölcsey Emlékszobát és
a csónakfejfás, védett temetőt, benne Kölcsey nyughelyét.
Túristvándiban a vízimalmot keressük fel, Tiszacsécsén
Móricz Zsigmondra emlékezünk, végül Sonkádon, az Európa
Nostre-díjas templom látványa örvendezteti meg látogatóit.
3. nap: Kirándulásunk harmadik napján a varázslatos
szatmári tájak szépségével ismerkedünk. Vásárosnaményban a Beregi Múzeum megtekintésével kezdjük
programunkat. Mátészalkán, a fény városában felkeressük a
Szatmári Múzeumot, ahol szekérgyűjteményt is láthatunk,
majd szatmár fekete aranyával, penyigei szilvalekvárral
ízesítjuk napunkat. Cégénydányádon a hajdani a KölcseyKende kúriával és szép parkjával ismerkedünk, Gyügyén,
Szamosújlakon és Csengersimán szebbnél-szebb középkori
templomokban gyönyörködhetünk, majd Csengerben a
Makovecz Imre tervezte belváros épületeit tekintjük meg: a
városházát, az általános iskolát és a templomot. Felejthetetlen

Május 15. szerda
A szlovákiai Malonyán ilyenkor ezer színű virágpompában tündökölnek a mediterrán hangulatot
varázsoló rhododendronok. Nem lehet betelni a
szépségükkel! A környék büszkesége a klasszicista
Kistapolcsányi kastély, gazdag könyvtárával és
értékes bútor-, kerámia-, és porcelángyűjteményével.
(Szlovákia; Euro)
Részvételi díj: 8 600 Ft
Május 17. péntek
Baja a halászlé városa, sugovicai hajózással — Baján
gyalogos sétánk során megismerjük a Ferences
templom és kolostort, az egykori Grassalkovich-házat,
amit gróf Patachich Gábor kalocsai érsek építtetett, és
megtekintjük a Zsinagógát. A Sugovica és a Duna
torkolatánál a Türr István kilátóból szemléljük meg a
fenséges tájat. Beülünk egy halászlére a Sobri
Csárdába, majd hajózunk a Sugovica vadregényes
kanyarulatain, megkerülve a Petőfi szigetet. (ebéddel)
Részvételi díj: 10 400 Ft
Május 18. szombat
Káli kalandok a Balaton-felvidéken — Salfölddel
tarkítva. A Balaton-felvidék változatos felszínét
sajátos hangulatú medencék tagolják, geológiai
érdekességekkel, műemlék templomokkal, melyekkel
kirándulásunk során megismerkedünk. Monoszló
legszebb és legismertebb műemléke Árpád-kori
temploma. A falu határában található 15-20 méter
magas bazaltoszlopaival Hegyestű, a környék
leglátványosabb természeti különlegessége. Köveskál
és Szentbékálla kőtengere ugyancsak a Káli-medence
érdekes természeti látnivalója. A szép tájba simul
Salföld pálos kolostorromja, melyet 1263-ban említ
először oklevél és viszonylag jó állapotban
megcsodálhatjuk. A Majorban őshonos magyar
háziállatokkal ismerkedünk (racka-juh, bivaly, szürke
marha) majd a nemrégiben létrehozott zánkai
gyógynövényvölgyben zárjuk napunkat. (ebéddel)
Részvételi díj: 9 900 Ft
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Május 17-18. péntektől vasárnapig
Élménytúra a „faúsztatók útján”
KÖZKÍVÁNATRA!
1. nap: A Wachau vidékének gyöngyszeme, Ausztria egyik
legszebb reneszánsz várkastélya: Schallaburg
Vársétánk egy izgalmas időutazás a sötét középkortól a 16.
századig, amikor a várat reneszánsz kastéllyá alakították. A
romantikus lakóvár, a gótikus kápolna, a fegyverterem
egészen a kétszintes terrakotta díszítésű látványos árkádsorig
a múlt egy-egy szeletét tárja elénk. Almáskertje, rózsaligetei
a reneszánsz kertművészetet dicsérik.
2. nap: „faúsztatók útja” — Mendling-völgyi élménytúra
Az Erlebniswelt Mendlingtal nem egy egyszerű szurdok,
hanem komplex élményvilág sok látnivalóval, érdekességgel
és lenyűgöző természetes és mesterséges építménnyel. A fa
volt a legfőbb nyersanyag, amelyből az itt élők fenntartották
magukat és az itt megismerhető úsztatási technikát
megélhetésük érdekében maguk fejlesztették ki. Mintegy 6
km-es gyalogtúrán ennek emlékeivel, eszközeivel
találkozunk lépten-nyomon, sőt látogatásunk alkalmával
érdekes látvány-faúsztatáson be is mutatják az úsztatás
technikáját valamint a fűrésztelepen a feldolgozást. Utunkat a
festői erdei környezetben füstös-konyha, fa pallók, lépcsők,
hidak, pihenőhelyek, alattunk robogó patak, sziklafalak,
látványos kovácsműhely, régi malom, kenyérsütöde,
pisztrángos-tó és mindenütt zöld növényzet szegélyezi.
3. nap: „A szívért és a koronáért” — Arstetten kastélya
A gondozott, hatalmas park közepén álló kastély falai között
a szarajevói merényletben elhunyt Ferenc Ferdinánd
trónörökös herceg élete és munkássága elevenedik meg. A
kastély és kriptája, a mellette álló gyönyörű templom és a
védett történelmi kastélypark feledhetetlen élményként
színesi hazafelé vezető utunkat. (Ausztria; Euró)
(3 nap/ 2éj, szállás 2 ágyas fürdőszobás szobákban,
félpanziós ellátással)
Részvételi díj: 76 400 Ft 1 ágyas felár: 9 800 Ft
Május 21. kedd
Kastélyok titkai a Bécsi-erdő rejtekén. A
völgykatlanban fekvő Heiligenkreuz őrzi Ausztria
legrégebbi ciszterci apátság- és kolostor együttesét.
Mayerling vadász-kastélyát Rudolf trónörökös
titokzatos tragédiája tette hírhedtté, ami mára szinte
politikai krimivé érett. A színhelyen most karmelita
kolostor található. (Ausztria; Euro)
Részvételi díj: 11 400 Ft
Május 22. szerda
Budapesti séta —Fővárosunk egyik legszebb és
legismertebb ékessége a hófehér mészkőből épült,
színes Zsolnay-cserepekkel fedett neogótikus Mátyástemplom.
Megrendeléskor fizetendő 1200 Ft (vagy a helyszínen
érvényesítendő a sétabérlet) + belépő vezetéssel
Május 23.
A Duna fölé magasodó Göttweig bencés apátsága a
magasból szinte óvón vigyázza a Wachau csodálatos
vidékét. A monumentális épületegyüttes legértékesebb
részei a gazdagon díszített barokk apátsági templom, a
kolostor csodálatos szépségű Császár-lépcsője és
díszes termei. Látogatásunkon nemcsak az apátság

ragyogó barokk pompájában gyönyörködhetünk,
hanem vezetés keretében megismerkedhetünk a
göttweigi szerzetesek életével is. Grafenegg
reneszánsz kastélya tornyaival, erkélyeivel, hatalmas
angol stílusú parkjával egy mesébe illő, igazi
romantikus kastély. (Ausztria; Euró)
Részvételi díj: 12 400 Ft
Május 25. szombat
A vadregényes Gemenci erdő felfedezésére indulunk kisvonattal, hajóval és helyi szakvezető kalauzolásával
ismerjük meg az ártéri erdő flóráját és faunáját. A
Pörbölyi Ökocentrumban a Sárköz néprajzával
ismerkedünk. (A részvételi díj a komplett programot
tartalmazza vezetéssel, erdei kisvonat viteldíjával,
belépővel, hajóbérléssel, ebéddel)
Részvételi díj: 17 400 Ft
Május 27. hétfő
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.
Látványosságai még a várudvar, Mátyás király
hársfája és az állatkert, melyek kellemes sétára
csábítanak. (Szlovákia; Euro)
Részvételi díj: 8 900 Ft
Május 29. szerda
A Bakony szívében — Zircen, a Bakony festői szépségű
kisvárosában a Ciszterci Apátság templomába és a
műemlékkönyvtárba látogatunk, majd az erdők
erdejébe, a bakonyi erdő mélyére utazunk. A
hegyekkel, völgyekkel tagolt, patakcsobogástól és
madárfüttytől hangos tájat elektromos kisvonattal
járjuk be, miközben elmélyedünk a természeti
látnivalók
megismerésében,
helyi
vezetőnk
segítségével.
Farkasgyepű,
Németbánya,
Pisztrángos-tó lesznek állomásaink, ahol a háromórás
program során meg-meg állunk egy kis séta erejéig.
Gannán a kerek templom az attrakció, mely egyben
az Esterházy-család mauzóleuma. A római panteon
kisebb léptékű mása, építésekor ez volt hazánkban a
legnagyobb kupola. (ebéddel)
Részvételi díj: 8 400 Ft
Május 31. péntek
A Bécsi erdő szélén — Bécs mellett, egy kis faluban
található a Liechtenstein család névadó vára, Ausztria
legrégebbi vármúzeuma. A vár bevehetetlen,
sziklákkal egybeépített falaival, tornyaival, finom
díszítéseivel ma is nagyszerű műemléke a középkori
építészetnek. Várkápolnája 1130 körül épült, szakrális
hely.
Hányatott
sorsa
ellenére
900
éves
családtörténetet képvisel. A nagyon magas és keskeny
várban ugyan sokat kell lépcsőzni, de egyedi
hangulata és az erkélyről nyíló panoráma az egész
Bécsi-medencére,
minden
fáradságot
megér!
Fáradalmainkat Ausztria legrégebbi természeti
parkjában,
Sparbachban
szabadon futkározó
vaddisznók és várromok között, majd Hinterbrühl
földalatti taván csónakázva kipihenhetjük. (Ausztria;
Euró)
Részvételi díj: 11 400 Ft
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