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. SZEPTEMBERI PROGRAMOK
2019. szeptember 1. vasárnap
Nyárutó a Mecsek lankáin — A Kelet-Mecsek
gyönyörű, védett erdőivel körbeölelt keskeny
völgyében fekszik a "magyar Svájcként" emlegetett
Óbánya. A falu egyetlen utcájának tornácos házai
között gyorsfolyású hegyi patak csábítja egy
romantikus
hangulatú
sétára
vendégeinket.
Mecseknádasd tájházában megismerkedünk
a
hajdanán ezen a vidéken élők fagerenda-vázas
építkezésével,
a
klumpakészítők,
kádárok,
gyertyaöntők és mézeskalácsosok eszközeivel.
Zengővárkonyban megcsodáljuk a művészien festett
tojásokat és a szalmából készíthető tárgyak valóságos
arzenálját majd a Zengő lábánál fekvő Pécsváradra
utazunk. A település bencés monostorát Szent István
alapította 998-ban, Koppány vezér legyőzése után.
Megtekintjük a felújított vármúzeumot, a X. századi,
Géza fejedelem által alapított várkápolnát (hazánk
legrégebbi, ma is álló temploma), valamint a
látványkonyhát, a fűszerkertet és a kovácsműhelyt.
Részvételi díj: 12 400 Ft (ebéddel)
2019. szeptember 2. hétfő
Az Alpok gyöngyszeme: Puchberg libegőzéssel
Puchberg egy romantikus völgyben fekszik, klimatikus
gyógyhely és egy letűnt világ hangulatát idéző kedves
fürdőváros. Sétálunk a tónál, megcsodáljuk a közeli
sonnleiteni vízesést, a környékbeli „varázshegyeket”
és libegővel hódítjuk meg a Schneeberget.
Részvételi díj: 11 900 Ft
2019. szeptember 4. szerda
Budapesti séta — A pezsgőkultúra születése
A Törley pezsgők története majdnem másfél évszázadra
nyúlik vissza. A pincerendszer ódon falai közt,
autentikus helyszínen tudhatják meg a látogatók, hogy
hogyan is készül e nemes ital.
Megrendeléskor fizetendő szervezési díj 1200 Ft (vagy a helyszínen
érvényesítendő a sétabérlet) + belépő vezetéssel 2 500 Ft

2019. szeptember 6. péntek
Zselici varázslat — Csillagpark és szarvasfarm
A szemet-lelket gyönyörködtető dimbes-dombos zselici
táj valósággal delejezi a városi embert. A hangulatos
falvak többsége a patakvölgyekben rejtőznek, a rétek,
legelők, szántóföldek a lankásabb dombok lejtőin
létesültek. A meredekebb domboldalakat számtalan
vad lakhelyeként erdőség borítja, melynek csendje
ilyenkor szarvasbőgéstől lesz hangos. Somogyországi
kalandjainkat a Bőszénfai Vadasparkban kezdjük,
dámszarvasok, vaddisznók, őzek és muflonok
társaságában. Lovaskocsizunk olyan területre, ahol
nagy számban élnek gímszarvasok, hogy a lehető
legközelebbről megfigyeljük az állatok viselkedését,
tökéletesen izmos testfelépítésüket, miközben helyi
vezetőnk
tájékoztat
az
állatok
tartásának,
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takarmányozásának és hasznosításának részleteiről. A
magtár műemlék épületében megtekintjük a
trófeagyűjteményt, megismerkedünk az agancs
növekedésének sajátosságaival, a hullatás, begyűjtés
és tisztítás folyamatával. Ebéd után a Zselici
Tájvédelmi Körzet szívében létesült a Csillagparkba
utazunk. A Zselic háborítatlan vidéke az alacsony
fényszennyezettség tekintetében egyedülálló, éjszaka
szabad szemmel is kémlelhető a csillagos égbolt, ezért
létesült itt megfigyelő- és bemutató állomás.
Vendéglátóink derült időben távcsöves bemutatón
ismertetnek meg az égbolttal, a természeti kiállításon a
Zselic élővilágával, a meteoritok főbb fajtáival, a
fényszennyezés környezeti hatásaival, valamint a
Hubble űrtávcső történetével és jelentőségével. A
planetáriumban a csillagos égboltot bemutató, egészkupolás ismeretterjesztő filmet láthatunk és nem
hagyjuk ki a 25 méter magas fa szerkezetű kilátót,
ahonnan az univerzum részeként a csodás vidéket
szemlélhetjük a magasból.
Részvételi díj: 11 900 Ft (ebéddel)
2019. szeptember 7. szombat
Vlkolinec és Úrvölgy - ahol a csönd is pihen
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
2019. szeptember 9. hétfő
Magaslesen a Hohe Wand Naturparkban, 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

2019. szeptember 11. szerda
Budapesti séta — Jókai-kert
A Svábhegyen húzódik meg Budapest egyik különleges
természetvédelmi területe, Jókai egykori villájának
kertje. A védett történeti kert a város páratlan
panorámája mellett gazdag növényvilágot tár a
látogató elé. A növények jó részét még Jókai és
Laborfalvi Róza telepítették. Szakvezetővel tekintjük
meg a kertet, a Jókai Emlékszobát és a madárkiállítást.
Megrendeléskor fizetendő szervezési díj 1200 Ft (vagy a helyszínen
érvényesítendő a sétabérlet) + belépő vezetéssel teljes áru 1 500 Ft,
kedvezményes 1 000 Ft mely szintén megrendeléskor fizetendő

2019. szeptember 13. péntek
Budapesti séta — Dunakorzó
Budapesti sétánkon az Erzsébet-híd és a Lánchíd közötti
pesti oldal, a Dunakorzó andalgós-gyalogos területét
vesszük górcső alá. A panoráma innen a legszebb a
budai oldalra. Minden évszakban, bármely napszakban
lehet gyönyörködni a Budai Vár, a Citadella, a
Gellért-hegy és a hidak csodálatos látványában. A
díszes kandeláberekkel ékesített, padokkal ellátott
sétányt már dédapáink is kedvelték, bár volt idő,
mikor hölgyeknek nem volt illendő a korzózás, hisz
köztudott volt, hogy a „Korzóra az urak nem
házasodni, hanem flörtölni, kokettálni, pletykálni, sőt
rossznyelvűsködni járnak.”.Manapság is ötcsillagos
szállodasor szegélyezi a Dunát, virágkorát a ’10-es
’20-as években élte. A Carlton Hotel, a Bristol
szálloda, a Grand Hotel Hungária, a Ritz-Dunapalota
korukat megelőző, modern hotelek voltak, és mint
egykoron, most is éttermek, kávézók, teraszos bárok,
kaszinók szolgálják a turisták kényelmét. Nekünk,
budapestieknek többet mond minden épület, templom,
szobor, torony és utcakő. Sétavezetőnk segítségével a
múltból a máig kalandozunk, a Contra Aquincum
romjaitól, a Fővárosi Plébániatemplomon, a Magyar
ortodox templomon, a Pesti Vigadón át a
Kiskirálylány-szoborig sok-sok eddig talán nem
hallott érdekességgel, sztorival fűszerezve sétánkat.
Megrendeléskor fizetendő szervezési díj 1200 Ft (vagy a helyszínen
érvényesítendő a sétabérlet) + 1500 Ft

2019. szeptember 14. szombat
A Gaja-patak gyöngyszemei: Fehérvárcsurgó, Kisbér,
és Ászár
Ezen az ősz eleji napon a Gaja-patak völgyében
barangolunk. Fehérvárcsurgón megismerkedünk az
impozáns Károlyi-kastéllyal, melynek építése annak a
Heinrich Kochnak a tervei alapján történt, aki az angol
klasszicista stílusú pesti Károlyi palota átépítését is
végezte. A Bécsben élő építészt Ybl Miklós
képviselte, aki mint a Károlyi család építésze vett részt
a tervezésében. Fehérvárcsurgón a katolikus
templomban kihagyhatatlan látnivaló Amerigo Tot
(Tóth Imre) híres, rendkívülien szépen, aprólékosan
kidolgozott műalkotása, a Csurgói Madonna.
Autóbuszos utunknak szép kísérője lesz e vidék
látványossága, a 208 méter magasan fehérlő Csókakő
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XIII. sz-i várának falmaradványai. Kisbérre érve
meglátogatjuk a tó partján létrehozott MiniMagyarországot, ahol az ország negyvenhárom híres
és
emblematikus
épületeinek
tízszeres
és
huszonötszörös kicsinyítéssel készített makettjét
tekintjük meg. (pl. a szegedi dóm, a kecskeméti
Cifrapalota, az egri vár, a soproni tűztorony, a tihanyi
apátság, hortobágyi kilenclyukú híd stb.) Az ászári
Mini Skanzenben huszonkét makettet láthatunk,
melyek a Dunántúl népi építészetét mutatják be,
többek között lakóházak, szélmalom, kovácsműhely,
templom kicsinyített mását. Ászár híres szülötte Jászai
Mari (1850-1926) színésznő, a Nemzeti Színház
örökös tagja, akire a szülőházában berendezett
emlékmúzeumban emlékezünk.
Részvételi díj: 9 400 Ft (ebéddel)
2019. szeptember 14. szombat
Szolnok — a Tisza és a Zagyva szerelmének virága
Szolnoki kirándulásunkat az Európában egyedülálló
Szolnoki Repülőmúzeumban kezdjük. Belvárosi
sétánk során nemcsak a város legrégebbi és
legértékesebb műemlékét, a belvárosi katolikus
templomot látogatjuk meg, hanem föltárul a
görögkatolikus templom ajtaja is. Tudta, hogy
Szolnokon található hazánk legmagasabb lakóépülete,
legrégebbi művésztelepe,
legrégebben alakult
tánccsoportja, egyetlen profi női kara, legnagyobb
szabadtéri játszótere, második vasútvonala és
legrégebbi
vasútállomása?
Sétálunk
a
vadgesztenyefasorral szegélyezett Tisza-parton és
Közép-Európa leghosszabb gyalogoshídján, melynek
névadója a város egyik szimbóluma, a tiszavirág.
Gyönyörködünk a Tisza-hidakról elénk táruló
panorámában és a művésztelep alkotásait őrző
Szolnoki Képtár alföldi népéletet megörökítő
festményeiben. Ebédünket a Sörárium névre keresztelt
interaktív sörmúzeum éttermében fogyasztjuk el, majd
utunk zárásaként meglátogatjuk a Bagolyvár
Vadaspark lakóit.
Részvételi díj: 9 400 Ft (ebéddel)
2019. szeptember 15. vasárnap
Vizsoly, Boldogkőváralja, Tarcal — kirándulás
középkori lakomával
Vizsolyban a felbecsülhetetlen értékű, eredeti Vizsolyi
Bibliát őrző Árpád-kori református templomban
megcsodáljuk a freskóművészet remekeit és egy kicsit
belefeledkezünk
a
nyomdászat
történetébe.
Időutazásunkat a sziklagerincen magányosan álló,
festőien fennkölt Boldogkő várában folytatjuk. A
Hernád folyó völgyét védő erődítmény a tatárjárás
után épülhetett, legenda őrzi nevének múltját, nevének
eredetét és birtokosainak is se szeri se száma. Sok
híres, történelmi alak és művész fordult meg itt: a vár
káplánja volt Dévai Bíró Mátyás, a „magyar Luther”,
de Balassi Bálint is többször tartózkodott a településen
és a várban írta Borivóknak való című versét. Szabó
Dezső elbeszélést írt róla, Vécsey Jenő pedig

szimfonikus költeményt. A megújult vár mostanság a
lovagkor szellemében varázsolja el látogatókat,
fantasztikus panorámával, középkori élményekkel.
Falai között régészeti- és hadtörténeti kiállítás,
pénztörténeti-, zászló- és címerkiállítás, lovagterem,
szárazmalom, kovácsműhely és várbörtön, valamint a
magyar történelem híres csatáit bemutató ólomkatona
kiállítás látható, pl. a muhi csata aprólékosan
kidolgozott jelenete több mint ezer figurával van
megjelenítve. A középkori hangulatot jelmezes
tárlatvezetők, párbaj- és fegyverbemutatók teszik
élvezetessé, a hegy gyomrában borozó és a középkori
étteremben korabeli receptúrák alapján készített
ételekkel várják a megfáradt vándorokat – vagyis
lelkes csoportunkat. Ebédünk középkori lakoma lesz,
fa tálakon négy fő részére – mi szem-szájnak ingere –
fakanállal és ötágú villával. Tarcalnál megállunk a
nagyon szép körpanorámát nyújtó domb tetején
felállított, monumentális Áldó Krisztus szobornál.
Részvételi díj: 13 900 Ft (középkori lakomával)
2019. szeptember 18. szerda
Budapesti séta — Látogatás a Deák téri Evangélikus
Templomban és Múzeumban
Megrendeléskor előre fizetendő 1200 Ft (vagy a helyszínen
érvényesítendő a sétabérlet) + belépődíj vezetéssel 1 000 Ft

2019. szeptember 20. péntek
Felvidéki bányavárosok
Felvidéki bányavárosok — A középkori magyar királyság
felvidéki arany- ezüst- és rézbányái királyaink legfőbb
jövedelemforrásainak számítottak. Az egykori mesés
gazdagság kulturális emlékei jórészt ma is
fennmaradtak, ezeket járjuk sorra kirándulásunkon. A
hegyekkel körülvett, szép fekvésű Selmecbánya két
várral is dicsekedhet valamint a Szent Katalin
plébániatemplommal
és
a
bányamúzeummal.
Történelmi hangulatot árasztó óvárosának terei,
hangulatos, a domboldalakon kanyargó utcácskái
sétára csábítják a látogatókat. Körmöcbányán a lejtős
főtér felé emelkedő várnegyed meghatározó épülete a
Szent Katalin-vártemplom az ősi bányaváros
gyöngyszeme.
Meglátogatjuk
a
történelmi
Magyarország 700 éves pénzverdéjét, ahol a messzi
földön híres, körmöci aranyforintot állították elő.
(Szlovákia, Euró)
Részvételi díj: 8 900 Ft
2019. szeptember 21. szombat
Bódva-völgye gyöngyei — Boldva, Edelény, Szinpetri,
Tornaszentandrás
Kirándulásunk legimpozánsabb látnivalója a nemrégiben
felújított edelényi L’Huillier-Coburg kastély, hazánk
legnagyobb és legjelentősebb barokk kastélya. A többi
település is páratlan értékeket őriz az országjárás
szerelmeseinek! Pl. Szinpetriben a világ legnagyobb
könyve, Tornaszentandrás ikerszentélye és Boldva
XII. sz-ban épült református templomának monostora,
melyben a Halotti beszédet írták.
Részvételi díj: 12 900 Ft (ebéddel)
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2019. szeptember 22. vasárnap
Rózsakastély és ametisztvilág
A világ legnagyobb feltárt ametiszt lelőhelyén
Maissauban megtekinthetjük, hogy lesz egy
kődarabból káprázatos drágakő, mely jellegzetes lila
színben játszik és titokzatos története miatt különös
jelentőséggel bír. A császári korona ékköveként,
elegáns fülbevalók, nyakláncok, díszítőjeként az egész
világon ismert. Utunkat folytatjuk Rosenburg
várkastélyába, melyet még a 12. században építettek
egy sziklaszirtre. A 16. században alakították át
romantikus reneszánsz várkastéllyá, mostanság pedig
a gondos műemléki helyreállításnak köszönhetően
eredeti formájában láthatjuk. Pompás berendezésével,
bútoraival és festményeivel, hatalmas fegyver- és
kovácsoltvas
gyűjteményével,
solymászok
madárröptető attrakcióival egyike a legjelentősebb
alsó-ausztriai látványosságoknak. (Ausztria; Euró)
Részvételi díj: 11 900 Ft
2019. szeptember 24-25. keddtől szerdáig
Az Őrség — szerek, haranglábak, kástuk és
gelencsérek a határőrvidéken
Az Őrség felfedezésére indulunk, mely földrajzilag
nehezen körülhatárolható, de néprajzilag önálló,
sajátos kultúrával rendelkező, érintetlenségét,
hagyományait őrző határőrvidék. Az Ausztriába
félszigetszerűen benyúló hármas határ ölelésében
fekvő területen az idők folyamán jellegzetes
településszerkezet alakult ki. Az itt élő emberek
évszázadok alatt alakították ki a táj képét, apró
parcellás gazdálkodásukkal, tájba simuló épületeikkel.
A dombtetőkön néhány házból álló „szerek”, laza
együttese alkotta a településeket.
1. nap: Az Őrség kapujától a tájegység belsejébe
Körmend, Pityerszer, Őriszentpéter, Pankasz
2. nap: Az Őrség legmélyebb titkai
Szőcei láp, Magyarszombatfa, Velemér, Csesztreg
2 nap/ 1éj, szállás 2-3 ágyas fürdőszobás szobákban
Ellátás: félpanzió (reggeli és vacsora)
Részvételi díj: 39 900 Ft Egyágyas felár: 49 00 Ft.
2019. szeptember 25. szerda
Budapesti séta — Épületlátogatás a Pesti Vigadóban.
Feszl Frigyes épülete mór, román és gótikus elemeket
keverő épülete a pesti belváros igazi színfoltja. A
több, mint 150 éves Tündérpalotát helyi vezető
mutatja be csoportunknak. Az épületséta végén
egyedülálló
kilátásban
gyönyörködhetünk
és
fotózhatunk a panorámateraszról
Megrendeléskor előre fizetendő 1200 Ft (vagy a helyszínen
érvényesítendő a sétabérlet) + belépődíj vezetéssel dogozó 1500 Ft,
kedvezményes 750 Ft, mely szintén előre fizetendő

2019. szeptember 25. szerda
Vértesi Mars Expedíció — Gánt, Oroszlány
A Gánt határában lévő egykori bauxitbánya külszíni
fejtése igazi marsbéli táj a Vértes hegységben. A
Bauxitföldtani Park hatalmas katlanjában életre szóló
élmény az évmilliókkal ezelőtti Pannon-tenger

hullámzó vörös lankáin barangolni, fotókon
megörökíteni ezt a különleges látványt. A csapadék
karsztvíz formájában raktározódik, a föld különleges
színét pedig a bauxit adja A bányagödör szélén a
mesterségesen kialakított tárnában és udvarán
alakították ki az érctelep felfedezőjéről, Balás Jenőről
elnevezett múzeumot. A vágatban bányászati
szerszámokat, eszközöket, régi fényképeket láthatunk,
az udvaron két hajdani bauxitszállító mozdony is
helyet kapott. Oroszlányban ma már egyetlen
szénbánya sem működik, azonban a város szélén,
eredeti környezetében működő Oroszlányi Bányászati
Múzeum kiállításain izgalmas bepillantást nyerhetünk
a hajdani hétköznapi hősök korántsem veszélytelen
életébe, embert próbáló munkájába. Felmászhatunk a
kilátóként szolgáló aknatoronyba és egy földalatti
táróba is leereszkedhetünk. Az egykori dolgozók
vezetésével hiteles és izgalmas ipartörténeti vezetésen
veszünk részt. Hatalmas gépek, munka- és díszruhák,
eredeti diszpécserközpont, ásványok, a fúvószenekar
relikviái – mind-mind kézközelben, természetesen
bukósisakkal. Kérdéseinkre is választ kapunk pl. mi a
sújtólég, hogyan oldották meg a szellőztetést,
világítást, hogyan kerülték el az omlásveszélyt stb.
Ha az időjárás engedi, egy kiadós gyaloglás során meglátogatjuk a
vértesszentkereszti kolostor romjait. A Vértes belsejében, az erdő
mélyén álló páratlan szépségű, romantikus, festői romok impozáns
falai a magyarországi román stílusú építészet legszebb alkotásainak
emléke.

Részvételi díj: 9 900 Ft (ebéddel)
2019. szeptember 27. péntek
Budapesti séta — Gül Baba türbéje
Megrendeléskor fizetendő 1200 Ft (vagy a helyszínen
érvényesítendő a sétabérlet) + 1500 Ft szintén megrendeléskor fizetendő

2019. szeptember 28. szombat
Bélapátfalvai Ciszterci Apátság, Egri Érseki Palota
A Bükk hegységhez tartozó, „homlokát ráncoló” Bélkő
hegy lábánál, lélegzetelállítóan szép természeti
környezetben áll a Bélapátfalvai Ciszterci Apátság, „a
kőbe foglalt hit, történelem és harmónia”. Az itteni
három forrás körül pogány áldozati hely lehetett,
amelyet a nép a kereszténység felvétele után is nagy
számban látogathatott, gyógyító erőt tulajdonítva a
források vizének. II. Kilit egri püspök 1232-ben itt
alapította meg a cisztercita rend bélháromkúti
Nagyboldogasszonyról elnevezett apátságát, amelynek
kereszt alakú, román stílusú temploma, az
altemplommal együtt máig fennáll. A közeli,
csodálatosan tájba illeszkedő Lak-völgyi tónál
megpihenünk, élvezzük a rálátást a Bél-kőre és a
Bükk-fennsíkra.
Egerben
megismerkedünk
a
nemrégiben felújított Érseki Palotával, mely 1740-től
az egri érsekség rezidenciája. Ebben a különösen szép,
autentikus épületben bepillanthatunk az egri érsekek
világába. Megtekintjük a püspöki könyvtárat, képtárat,
kincstárat, ruhatárat, dolgozószobát, a főpapi szalont,
fogadótermet, kápolnát, a barokk díszkertet és a
legújabb attrakciót, az érseki pincerendszert.
Részvételi díj: 10 900 Ft (ebéddel)
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