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Barátság Klub Egyesület
1137 Budapest, Katona József utca 15.

(a Cartour Europe Utazási Irodában)
levelezési cím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 14.

Telefonszám: 06-20/971-1599

Honlap: www.baratsagklub.hu
e-mail: info@baratsagklub.hu

Személyes ügyintézés
kedden és csütörtökön 10 órától 17 óráig

Egyesületünk OTP számlaszáma:
11703006-20463399
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A Barátság Klub Egyesület tisztelettel kéri,
támogassa klubunkat Ön is személyi jövedelemadójának 1%-ával!

Adószámunk: 18176070-1-41 • Köszönjük!

Ajánlás
Újra itt van a kezünkben legfrissebb programfüzetünk. Mit tartogat? 
Vajon mit hoz az új esztendő? Amíg kíváncsiságunk nem lankad, addig 
bizakodhatunk, hogy lesz kedvünk és egészségünk újra és újra „nya-
kunkba venni az országot”, szelni a kilométereket egy-egy látnivalóért. 
Mert tudjuk, hogy ha útnak eredünk, feltöltődve térünk haza. De mit 
sem ér egy kirándulás jókedv és barátok nélkül, akikkel együtt csodál-
hatjuk meg az elénk táruló panorámát, a szép épületeket, érdekes lépcső-
házakat, levendulamezőt és vízesést, templom tornyát, vár kazamatáját 
és kis idő elteltével mosollyal az arcunkon visszagondolni az együtt át-
élt élményekre, az út során látottakra, hallottakra, s megkérdezni egy-
mástól: „Hová jössz legközelebb?” … és nálunk mindig van legközelebb!

Három évtized alatt sem sikerült megfejteni a Barátság Klub titkát. 
Találgatunk: egyediség, egymás tisztelete, igényes programok s lehet 
még sorolni a feltevéseket, de talán felesleges. Az a fontos, hogy min-
denki megtalálja magának azt, amiért legközelebb is velünk tart! Klub-
tagjaink bizalma arra kötelez, hogy a tőlünk megszokott színvonalon, 
a lehető legtartalmasabb programkínálatot állítsuk össze. Minden esz-
tendő újabb lehetőségek tárháza, telis-tele régi és új látnivalókkal, régi 
és új barátságokkal, régi és új ajánlatokkal. Szerintem a 2020-as terveink 
minden eddiginél gazdagabbak, színesebbek, izgalmasabbak és bizony 
nehéz lesz választani közülük! Lapozzunk bele programfüzetünkbe és 
találkozzunk minél többször idén is!
 Benczéné Fodor Erzsébet
 elnök

barátság füzet 2020.indd   3rátság füzet 2020.indd   3 2020. 02. 20.   21:46:342020. 02. 20.   21:46:34



4

Klubunkról
Szabadidőnk kellemes és hasznos eltöltéséhez kínálunk egyedi, 
kulturális látnivalókban bővelkedő, zömében egynapos autó-
buszos kirándulásokat, ismeretterjesztő városi sétákat, progra-
mokat, melyeken a klubtagok önköltségi árakon vehetnek rész.

Klubéletünk több évtizedes hagyományait tiszteletben tartva, 
sok-sok év tapasztalatával a birtokunkban igyekszünk évről-évre 
klubtagjainknak a lehető legszebb, legjobb, legérdekesebb kirán-
dulásokat, programokat szervezni.

A Barátság Klub a miénk!
Azoké, akik létrehoztuk, csatlakoztunk, megbecsüljük és élvezzük 
mindazt a sokszínűséget, melyet egymás tisztelete, barátsága jelent.

Immáron több, mint három évtizede formálódik közösségünk, 
miközben célunk mit sem változott: szabadidőnket töltsük hasz-
nosan, 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 magányá-
ból. Tesszük mindezt továbbra is egyesületi formában, hogy mi-
nél többeknek legyen elérhető az igényes, kulturált szórakozás, 
magas szintű ismeretszerzés hazánkról és a világról. Mi klubunk 
sikerének a titka? Aki még nem vett részt programjainkon, az 
csak találgathat. Aki már velünk tart egy ideje, az tudja: a barát-
ság. Nálunk barátokra lelhet, beszélgetőtársakra találhat, akikkel 
megoszthatja gondolatait, kirándulásainkon szerzett élményeit. 
Az együtt megismert látványosságok, az együtt szerzett új isme-
retek, az együtt felfedezett érdekességek, az együtt átélt élmények 
mind-mind színesítik mindennapjainkat, gazdagítják tudásunkat, 
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formálják személyiségünket, felidézésük mosolyt csal arcunkra. 
A szép emlékek szinte észrevétlenül kinccsé válnak a lelkünkben.

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 egy-egy helyre, mindig vár-
nak újdonságok! Ahogy változik a világ körülöttünk, változnak 
az igényeink, érdeklődésünk, aszerint alakulnak a programjaink 
is. Nincs két egyforma kirándulás, mindegyik páratlan, utánoz-
hatatlan 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 fe-
dezetünk, míg bírjuk vitalitással és amíg jó együtt!

• • •

A Barátság Klub Egyesület a Fővárosi Bíróságon 01-02-0009943-
as szám alatt bejegyzett társadalmi egyesület. Tagja lehet, aki el-
fogadja egyesületünk Alapszabályát, Adatvédelmi és adatkeze-
lési nyilatkozatát és befi zeti az éves tagsági díjat. A klubtagság 
regisztrálásához név, lakcím és elérhetőség megadása szükséges.

2020-ban a tagsági díj 1 évre 4 000 Ft/fő.
A tagság a váltás napjától számítva 1 év időtartamra érvényes. 
Belépéskor klubtagunk elfogadja, hogy az elnökség által meg-
határozott éves tagsági díjat semmilyen okból nem igényelheti 
vissza, adatait a Barátság Klub munkája során használhatja, de 
hozzájárulása nélkül más szervezetnek vagy egyénnek nem ad-
hatja át. A számozott klubtagsági kártyát ügyintézéskor kérjük 
bemutatni! Elveszett klubtagsági kártya pótlására személyesen 
van lehetőség irodánkban, 500 Ft ellenében.

Kirándulásaink részvételi díjai tartalmazzák az autóbuszos 
utazás költségeit (autóbusz bérleti díj, autópályadíj, gépkocsi-
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vezető(k) napidíja, parkolás, úthasználati díj), a csoportvezetést 
(idegenvezető / csoportvezető ellátása, programmal kapcsolatos 
költsége) és belföldön legtöbbször ebédet.

Általában a helyszínen készpénzben külön fi zetendők az 
esetleges kiadások (pl. belépő, helyi tárlatvezetési díj), me-
lyekre belföldön napi kb. 5–6000,- forintot, külföldön legalább 
25–30 eurót javaslunk, illetve ennek megfelelő helyi fi zetőeszközt, 
lehetőleg kis címletekben.

Mind a hazai, mind a külföldi kirándulásainkat helyi ismeretek-
kel rendelkező, vizsgázott országjárás-vezetők, nyelveket beszélő, 
jól felkészült idegenvezetők kísérik. Autóbuszos kirándulásainkat 
az előírásoknak megfelelő, kényelmes autóbuszokkal, tapasztalt 
gépkocsivezetőkkel valósítjuk meg. Szabadidős programjainkat 
gyakorlott csoportkísérők, barátságos programszervezők és egye-
sületünk önkéntesei segítik.

Programjainkra kérjük, hozza magával érvényes személyazo-
nosító okmányát, szükséges gyógyszereit, igény szerint enni- és 
innivalót. Kirándulásainkra kényelmes lábbeli viselését és réteges 
öltözködést ajánlunk. Szüksége lehet aprópénzre, mobiltelefonra, 
esernyőre, elemre a fényképezőgépbe. A program során kérjük, 
legyen fi gyelemmel utastársaira, a helyi szokásokra, az idegenve-
zető tájékoztatásaira. Tartsa be az előírásokat és a kulturált visel-
kedés illemszabályait, hogy mindannyian jól érezzük magunkat 
és legközelebb is barátsággal üdvözöljük egymást!

Meghirdetett programjaink tájékoztató jellegűek! Az időpontok, 
a programok sorrendje és az árak év közben módosulhatnak!

Honlapunkat folyamatosan frissítjük, melyen keresztül a klub-
tagok online is jelentkezhetnek programjainkra, klubtagságot 
tudnak hosszabbítani, sétabérletet igényelni és biztosítást kötni. 
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A hírlevélre feliratkozók alkalmanként híreket kapnak házunk 
tá járól. Kirándulásainkon, programjainkon kívül internetes kö-
zösségi színterünk a facebook oldalunk és a facebook csoportunk. 
Egyesületünket és programjainkat nem áll módunkban hirdet-
ni, ezért szívesen vesszük, ha a nyilvános facebook oldalunkon 
létrehozott eseményeinket klubtagjaink megosztásokkal segítik 
még több emberhez eljuttatni. Zárt facebook csoportunkban 
megosztjuk egymás között a programokon készült fotóinkat, de 
felhívjuk a fi gyelmet arra, hogy hivatalos és hiteles információk 
a honlapunkon találhatók és nem a facebookon!

Aktuális információkért kérjük, 
kövesse fi gyelemmel honlapunkat!

www.baratsagklub.hu

Külföldi kirándulásainkhoz nem kötelező, de ajánlott, hogy ven-
dégeink biztosítással rendelkezzenek. A Barátság Klub Egyesület 
szerződéses partnere a Mondial Assistance AWP P&C S.A. Ma-
gyarországi Fióktelepe. Klubirodánkban személyesen is tudunk 
biztosítást kötni, de aki bankkártyával rendelkezik, honlapunk-
ról bármikor köthet Betegség-, Baleset-, és Poggyászbiztosítást. A 
szerződéskötéshez név és születési év/hó/nap megadása szükséges. 
Bővebben a biztosításról itt olvashat: www.mondial-assistance.hu

• • •
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A Barátság Klub Egyesület munkatársai azon fáradoznak, hogy 
minden programunk élményeket tartogasson, melyek hozzájá-
rulnak testi és szellemi fi ttségünk megőrzéséhez, társas kapcso-
lataink ápolásához. Sikeres programjainkhoz mind munkatár-
sainktól mind vendégeinktől pozitív hozzáállás szükséges és hogy 
minden olajozottan működjön, elengedhetetlen, hogy betartsuk 
közösségünk szabályait!

Klubtagjainktól bármely autóbuszos kirándulásunkra a befi zetés 
előtt 2-3 nappal előzetes jelentkezést is elfogadunk, de az ülőhelye-
ket a befi zetés (előlegfi zetés) sorrendjében értékesítjük. Az autóbu-
szon a helyfoglalással kapcsolatban igyekszünk fi gyelembe venni 
vendégeink kéréseit, egyéni szempontjait is, de a módosítás jogát 
fenntartjuk. Az autóbuszokat a jelentkezők létszámának megfele-
lően biztosítjuk. A kényelmesebb utazás érdekében egynapos ki-
rándulásra jelentkezéskor a szabad helyek függvényében +1 szabad 
ülés igényelhető, felára 5 000 Ft. Az autóbuszon kijelölt szolgálati 
helyre utas csak az iroda jóváhagyásával ülhet. A második sor ülő-
helyei felár ellenében kérhetők, melynek díja 3000 Ft/fő. Amennyi-
ben kisebb autóbusszal utazunk, a befi zetett felárat visszafi zetjük.

A Barátság Klub egyesület saját szervezésű autóbuszos kirándu-
lásaira az alábbi befi zetési határidők az irányadók:

Befi zetési határidő többnapos kirándulásra – szálláshely fog-
lalásra tekintettel – az indulást megelőző 30. nap, egynapos ki-
rándulásra az indulást megelőző 15. nap. 

A többnapos kirándulásokra a részvételi díját két részletben is 
be lehet fi zetni: jelentkezéskor 40% előleget, majd indulás előtt 
legkésőbb 30 nappal a fennmaradó második részletet.

Gyermekkedvezmény (felnőtt családtaggal együtt utazónak) 
18 éves korig 2000,- Ft /fő/alkalom.
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Autóbuszos kirándulásainkra a megrendelés és fi zetés történhet: 
• személyesen klubirodánkban készpénzzel vagy linkes bank-

kártyás fi zetéssel 
• honlapunkról az online megrendelés visszaigazolását köve-

tő 3 napon belül linkes bankkártyás fi zetéssel vagy átutalással 
OTP bankszámlánkra

• megrendelést követően 3 napon belül bármely OTP bankfi ók-
ban számlaszámunkra történő befi zetéssel

Kirándulásainkra különjárati bérelt autóbuszaink Budapestről, az 
M2-es metró „Puskás Ferenc Stadion” megállójának közelében, 
a Dózsa György út — Kerepesi út kereszteződésében található 
OMV töltőállomás mellett, a BOK Csarnok (volt SYMA Csar-
nok) Dózsa Gy. úti bejáratával szemben lévő buszparkolóból in-
dulnak és ide is érkeznek vissza. 

Gépkocsival a parkolás hétfőtől péntekig fi zetős, hétvégén in-
gyenes, a reggeli és az esti órákban nem zsúfolt. A benzinkúton 
mosdólehetőség reggel 6:00 órától lehetséges.

Az autóbusz és az idegenvezetőnk az indulás előtt tizenöt perc-
cel érkezik a helyszínre. Idegenvezetőnk elhelyezi az ültető kár-
tyákat, majd fogadja vendégeinket. Felszállás regisztrálást köve-
tően történik. Induláskor és a program során későkre maximum 
5 percet várunk! (Esetleges hazautazást egyénileg, saját költségre 
kell megoldani!)

A tervezett útvonal mentén irodánkkal történő megbeszélés 
esetén vidéki fel- és leszállási lehetőséget — vendégeink saját fe-
lelősségére — biztosítunk pl. benzinkútnál, autópálya pihenőben, 
ahol autóbuszunk szabályosan és biztonságosan megállhat. Bu-
dapesten belül nincs másik fel- és leszállási lehetőség.

Az autóbuszon a biztonsági övet kötelező becsatolni! Tilos 
menet közben a gépjárművezetőt zavarni, fi gyelmét a vezetés-
től elvonni és higiéniai okokból a WC-t használni. Tilos továbbá 
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állva utazni, dohányozni, állatot hozni, szúró- és vágó eszközö-
ket használni, fagylalttal felszállni és olyan magatartást tanúsí-
tani, mely a többi utastárs testi épségét veszélyezteti, nyugalmát 
zavarja, sérti, vagy megbotránkoztatja. Az utazásból a csoport 
vezetője a többiek védelme és program zavartalan lebonyolítása 
érdekében kizárhatja az ittas, vagy tudatmódosult állapotban lé-
vő személyt, a fertőző betegségben szenvedőt, vagy helyzetvál-
toztatásra, alkalmazkodásra képtelen személyt.

A program során esetlegesen adódó rendkívüli eseményről két 
tanú aláírásával jegyzőkönyv készítendő.

Az autóbuszban elhelyezett tárgyakért, értékekért felelőssé-
get nem vállalunk. A program megkezdése előtt, alatt és után, a 
csoport leszállítását követően az autóbuszt bezárjuk, biztonsági 
okokból a gépkocsivezetőn kívül más személy nem tartózkod-
hat az autóbuszon.

Több napos kirándulásra az egyágyas felárat csak azoknak a 
vendégeinknek kell megfi zetniük, akik kifejezetten kérik az egy-
ágyas elhelyezésüket. Felhívjuk a fi gyelmet arra, hogy sok szállo-
da esetében az egyágyas elhelyezés nem egyenértékű a kétágyas 
elhelyezéssel. Társítást vállalók esetében szállodától függően egy 
szobában vagy apartmanban 3-4 személy részére külön ágyas el-
helyezést biztosítunk. Pl. 2 szobához tartozik 1 fürdőszoba. Társí-
tást vállaló vendégünknek, ha nem találunk szobatársat és egyedül 
kerül elhelyezésre, az egyágyas felár felét klubunk magára vállalja. 
Két fő együttes jelentkezése esetén ha az egyik lemondja a kirán-
dulást, a másik fő választhat, vagy vállalja mással a társítást vagy 
kifi zeti az egyágyas felárat.

A Barátság Klub egyesület saját szervezésű autóbuszos kirán-
dulásaira az alábbi lemondási feltételek az irányadók, melyek az 
utazás befi zetésével lépnek életbe:

A több napos autóbuszos utaknál az egyesület a tervezett in-
dulás előtt 8 munkanappal elállhat az utazástól, melyről értesíti 

barátság füzet 2020.indd   10rátság füzet 2020.indd   10 2020. 02. 20.   21:46:442020. 02. 20.   21:46:44



11

a jelentkezőket és visszafi zeti a befi zetett összeget. Klubtag (utas) 
részéről indulás előtt 14 napon belül történő lemondás esetén 
nem fi zethető vissza a befi zetett részvételi díj. 

Az egynapos, ill. éjszakai szállást nem tartalmazó útjainkra – 
pl. kellő számú jelentkező hiányában – a tervezett indulás előtt 4 
munkanappal egyesületünk elállhat az utazástól. Erről értesíti a 
jelentkezőket és visszafi zeti a befi zetett összeget. Klubtag (utas) 
részéről indulás előtt 8 munkanapon belül történő lemondás ese-
tén nem fi zethető vissza a befi zetett részvételi díj.

A Barátság Klub szabadidős programjaira (pl. budapesti sétái-
ra) a befi zetés előtt 2–3 nappal előzetes jelentkezést illetve meg-
rendelést elfogadunk, de a befi zetési határidő legkésőbb a prog-
ramot megelőző 15. nap. 

A szervezési díjon felül külön fi zetendők az esetleges belépő-
díjak, csoportos helyi vezetések, műsorok díjai. Országjáráskor, 
ha vonattal, HÉV-vel, Volánbusszal vagy hajóval utazunk, az uta-
záshoz szükséges jegyéről – még indulás előtt – mindenki ma-
ga gondoskodik.

Saját szervezésű kirándulásainkra és programjainkra a befi -
zetést követően – a lemondási határidőn kívül eső időszakban – 
klubtagunk részéről mindennemű módosítás (pl. névmódosítás, 
a már befi zetett összeg másik programra történő átírásakor, visz-
szafi zetés esetén) 1000 Ft/fő/alkalom kezelési díjat számítunk fel.

Klubtagjaink névre szóló „Sétabérletet”-et válthatnak 3000 
Ft-ért, mely a váltás dátumától számított egy éven belül öt alka-
lommal használható fel és találkozáskor a helyszínen érvényesí-
tendő. Így a szervezési díj 1 alkalomra csak 600 Ft! (A program-
hoz kapcsolódó egyéb költségek alól nem mentesít.)

A találkozások helyéről és időpontjáról jelentkezéskor, illetve 
honlapunkon adunk felvilágosítást. Betelt sétabérletét ne dobja 
el, jövő évi közgyűlésünkre hozza magával! Újat nyerhet velük!
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A tervezett szabadidős program előtt 4 nappal mind az egye-
sület, mind a klubtag elállással élhet. Amennyiben az egyesület 
mondja le a programot, értesíti a vendégeket és a befi zetett részvé-
teli díjak visszafi zetésre kerülnek. Klubtag részéről történő lemon-
dás vagy távolmaradás esetén a részvételi díj nem fi zethető vissza.

• • •

A Barátság Klub Egyesület kiemelt támogatója a Cartour Europe 
Kft ., mely helyet biztosít klubirodánk számára. Cartour Europe 
Utazási Irodában a piacvezető utazási irodák számtalan utazásá-
ra megbízhatóan, teljes körűen intézheti foglalását. Klubtagjaink 
bizalmát kedvezménnyel honoráljuk!

Őrizze meg a Cartour Europe Utazási Iroda 2020-ban kiállí-
tott dokumentumait az utazásáról, mely Önnek 2000 Ft-ot ér! 
A kedvezményt a részvételi jegy bemutatásával a Barátság Klub 
autóbuszos kirándulásai közül 2021. december 31-ig bármelyik-
re beválthatja!

A kedvezmény érvényes klubtagsághoz kötött, kizárólag a 
Cartour Europe Utazási Irodában vagy az iroda honlapjáról tör-
tént foglalásokra vonatkozik. Készpénzre nem váltható és nem 
átruházható.

Kellemes kirándulást, jó szórakozást kívánunk!
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2020
JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS

H 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 H

K 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31 K

Sz 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25 Sz

Cs 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 Cs

P 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27 P

Sz 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28 Sz

V 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29 V

ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS
H 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 H

K 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 K

Sz 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 Sz

Cs 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 Cs

P 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 P

Sz 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 Sz

V 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 V

JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER
H 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 H

K 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 K

Sz 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 Sz

Cs 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 Cs

P 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 P

Sz 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 Sz

V 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 V

OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER
H 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 H

K 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 K

Sz 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 Sz

Cs 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 Cs

P 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 P

Sz 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 Sz

V 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 V
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A Barátság Klub ajánlásai 
extra kedvezménnyel!

A Barátság Klub tagjai a legjobbat érdemlik! Ajánlásainkat több 
évtizedes szakmai tapasztalatunkkal válogatjuk, klubtagjaink bi-
zalmát pedig extra kedvezménnyel honoráljuk.

Őrizze meg a Cartour Europe Utazási Iroda 2020-ban kiál-
lított részvételi jegyét az utazásáról, mely Önnek 4000 Ft-ot ér! 
A kedvezményt a részvételi jegy bemutatásával a Barátság Klub 
autóbuszos kirándulásai közül 2021. december 31-ig bármelyik-
re beválthatja.

A kedvezmény érvényes klubtagsághoz kötött, kizárólag a 
Cartour Europe Utazási Irodában vagy az iroda honlapjáról tör-
tént foglalásokra vonatkozik. Készpénzre nem váltható és nem 
átruházható.

2020. februári állapot szerinti ajánlásaink:

03.13 Hercegovina csodái 3 nap/2 éj 44 900 Ft-tól

04.10 Bosznia-Hercegovina kincsei 4 nap/3 éj 44 900 Ft-tól

04.10 Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme 3 nap/2 éj 44 010 Ft-tól

04.22 Alpok kincsei (Ausztria, Németország, Svájc) 4 nap/5 éj 127 000 Ft-tól

04.30 Lagúnák, templomok, szerelmek (Velencétől 
Veronáig) 4 nap/3 éj 89 500 Ft-tól

barátság füzet 2020.indd   14rátság füzet 2020.indd   14 2020. 02. 20.   21:46:442020. 02. 20.   21:46:44
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05.01 Hercegovina csodái 3 nap/2 éj 44 900 Ft-tól

05.01 Tavaszköszöntő Krakkó - Wieliczka – 
Zakopane 3 nap/2 éj 40 800 Ft-tól

05.07 Hollandia tulipánvirágzáskor (Benelux körút) 7 nap/6 éj 195 000 Ft-tól

05.15 Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme 3 nap/2 éj 44 010 Ft-tól

05.23 Nárcisz ünnep Bad Aussee-ben 2 nap/1 éj 39.700 Ft-tól

05.27 Mámorító Toszkána 5 nap/4 éj 74 900 Ft-tól

05.28 Salzkammergut, Ausztria ékszerdoboza 5 nap/4 éj 122 000 Ft-tól

05.29 Krakkó - Wieliczka – Zakopane 4 nap/3 éj 52 500 Ft-tól

05.29 Smaragdzöld pihenés a Balkánon 5 nap/4 éj 80 900 Ft-tól

05.30 Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme 3 nap/2 éj 44 010 Ft-tól

06.01 Moszkva és Szentpétervár 8 nap/7 éj 225 000 Ft-tól

06.04 Havas csúcsok & napos tengerpart 5 nap/4 éj 89 900 Ft-tól

06.04 Lagúnák, templomok, szerelmek (Velencétől 
Veronáig) 4 nap/3 éj 89 500 Ft-tól

06.09 Elbűvölő észak-olasz tóvidék (Garda-tótól – 
Milánóig) 5 nap/4 éj 117 000 Ft-tól

06.16 Közép-európai körkép (Ausztria, 
Németország, Csehország) 6 nap/5 éj 125 000 Ft-tól

06.18 Ezerarcú Balkán 7 nap/6 éj 112 900 Ft-tól

06.19 Hétvége a vízesések földjén UNA Nemzeti Park 2 nap/1 éj 32 000 Ft-tól
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06.19 Szlovénia rejtett kincsei 3 nap/2 éj 44 910 Ft-tól

06.19 Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme 3 nap/2 éj 44 010 Ft-tól

06.20 Montenegró Albániával fűszerezve 1 0 nap/7 éj 98 300 Ft-tól

06.26 Kelet-német nosztalgia (Drezda, Lipcse, 
Berlin, Potsdam) 5 nap/4 éj 119 500 Ft-tól

06.26 Kolostorok és rózsák földjén Bulgáriában 7 nap/6 éj 176 000 Ft-tól

07.01 Rimini -Tengerparti nyaralás Velencével 
tarkítva 7 nap/6 éj 105 900 Ft-tól

07.03 Puglia- a dél titokzatos gyöngyszemei 
repülővel-fényfesztivállal 6 nap/5 éj 179 900 Ft-tól

07.09 Krakkó - Wieliczka – Zakopane 4 nap/3 éj 52 500 Ft-tól

07.10 Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme 3 nap/2 éj 44 010 Ft-tól

07.23 Andrea Bocelli koncert Toszkánában 4 nap/3 éj 129 900 Ft-tól

07.24 Hercegovina nyaralás 7 nap/6 éj 89 900 Ft-tól

07.24 Rimini -Tengerparti nyaralás Velencével 
tarkítva 7 nap/6 éj 105 900 Ft-tól

07.24 Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme 3 nap/2 éj 44 010 Ft-tól

07.25 Moszkva és Szentpétervár 8 nap/7 éj 225 000 Ft-tól

07.30 Rimini -Tengerparti nyaralás Velencével 
tarkítva 7 nap/6 éj 105 900 Ft-tól

08.01 Schneeberg „Szalamandra” – Ausztria 1 nap 15 300 Ft-tól

08.07 Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme 3 nap/2 éj 44 010 Ft-tól
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08.09 Szlovén tengerparti nyaralás kirándulásokkal 6 nap/5 éj 110 300 Ft-tól

08.16 Szlovén tengerparti nyaralás kirándulásokkal 6 nap/5 éj 110 300 Ft-tól

08.19 Vízparti világörökségek 5 nap/4 éj 67 400 Ft-tól

08.20 Szlovénia rejtett kincsei 3 nap/2 éj 44 910 Ft-tól

08.20 Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme 3 nap/2 éj 44 010 Ft-tól

08.22 Moszkva és Szentpétervár 8 nap/7 éj 225 000 Ft-tól

08.25 Ligúr-tengerparti nyaralás a francia riviéra 
gyöngyszemeivel 6 nap/5 éj 104 900 Ft-tól

08.28 Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme 3 nap/2 éj 44 010 Ft-tól

09.01 Lengyel történelmi városok 6 nap/5 éj 114 500 Ft-tól

09.02 Nyaralás Montenegróban 8 nap/7 éj 152 900 Ft-tól

09.04 Hello Prága 3 nap/2 éj 42 000 Ft-tól

09.10 Krakkó - Wieliczka – Zakopane 4 nap/3 éj 52 500 Ft-tól

09.11 Hercegovina, az Adria kapuja 7 nap/6 éj 62 900 Ft-tól

09.11 Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme 3 nap/2 éj 44 010 Ft-tól

09.12 Ezerarcú Dél-Toszkán tájakon – nyaralással 7 nap/6 éj 109 900 Ft-tól

09.14 Isztria - Dalmácia – Montenegro 6 nap/7 éj 165 800 Ft-tól

09.17 Európa utolsó titka – Albánia 7 nap/6 éj 125 900 Ft-tól
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09.17 Nápolyi-öböl szigetvilága repülővel-
Ischia,Capri,Procida 6 nap/5 éj 119 900 Ft-tól

09.17 Toszkán mozaik és a varázslatos Elba 6 nap/5 éj 109 900 Ft-tól

09.18 Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme 3 nap/2 éj 44 010 Ft-tól

09.25 Bosznia-Hercegovina kincsei 4 nap/3 éj 44 900 Ft-tól

09.25 Szlovénia rejtett kincsei 3 nap/2 éj 44 910 Ft-tól

09.25 Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme 3 nap/2 éj 44 010 Ft-tól

09.26 Csillagtúrák Horvátországban - tengerparti 
pihenéssel 8 nap/7 éj 105 500 Ft-tól

10.05 Isztria - Dalmácia – Montenegro 6 nap/7 éj 165 800 Ft-tól

10.15 Mandarinszüret & gránátalma 5 nap/4 éj 67 400 Ft-tól

10.22 Bella Italia - kultúra és wellness 4 nap/3 éj 64 900 Ft-tól

10.22 Emir Kusturica nyomában 5 nap/4 éj 62 900 Ft-tól

10.22 Krakkó - Wieliczka – Zakopane 4 nap/3 éj 52 500 Ft-tól

10.23 Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme 3 nap/2 éj 44 010 Ft-tól

10.30 Hercegovina csodái 3 nap/2 éj 44 900 Ft-tól

10.30 Szlovénia, az Alpok gyöngyszeme 3 nap/2 éj 44 010 Ft-tól

11.28 Advent Hallstadtban 2 nap/1 éj 43 900 Ft-tól

Tájékoztatásunk nem teljes körű! 
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JANUÁR

2020. 01. 08. szerda
Budapesti séta — Évköszöntő találka a Millennium Házában 
A Városliget legrégebbi épülete, az Olof Palme Ház kívül-belül meg-
újulva Budapest világvárossá fejlődésének időszakát, az aranykor 
pezsgő kulturális életét kívánja a látogatók elé idézni. Épülettörténeti 
vezetésen és tárlatvezetésen veszünk részt, majd a kávézóban egy kis 
csevejjel, süteménnyel köszöntjük egymást az új esztendőben
. Megrendeléskor fi zetendő 3000 Ft

2020. 01. 14. kedd
Budapesti séta — Normafa Lehet fehér vagy barna, a nyüzsgő 
város felett a szabadság érzése száll a lelkünkre. Fogaskerekűvel, 
gyermekvasúttal utazunk, túrázunk egy kicsit a friss levegőn, meg-
keressük a Budai-hegység egyetlen, titkos tavát. Budapest tetején, 
az Erzsébet-kilátóban zárjuk sétánkat, szép, tiszta időben csodá-
latos körpanorámával.
 Megrendeléskor fi zetendő 1200 Ft 

(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + túravezetés 1000 Ft

KULTURÁLIS KIRÁNDULÁSOK,
SZABADIDŐS PROGRAMOK, BUDAPESTI SÉTÁK

A programjainkról közöltek tájékoztató jellegűek,
az időpontok és az árak változhatnak!

Egynapos autóbuszos kirándulásaink részvételi díjai tartalmazzák
az autóbuszköltséget, idegenvezetést, belföldön rendszerint ebédet.

A programokon felmerülő költségek általában külön fi zetendők
(pl. belépők, tárlatvezetés, egyéni italfogyasztás, stb.).

barátság füzet 2020.indd   19rátság füzet 2020.indd   19 2020. 02. 20.   21:46:442020. 02. 20.   21:46:44



20

2020. 01. 15. szerda
Budapesti séta — Évköszöntő találka a Millennium Házában A Vá-
rosliget legrégebbi épülete, az Olof Palme Ház kívül-belül megújulva 
Budapest világvárossá fejlődésének időszakát, az aranykor pezsgő kul-
turális életét kívánja a látogatók elé idézni. Épülettörténeti vezetésen 
és tárlatvezetésen veszünk részt, majd a kávézóban egy kis csevejjel, 
süteménnyel köszöntjük egymást az új esztendőben.
 Megrendeléskor fi zetendő 3000 Ft

2020. 01. 18. szombat
Jégvirágok a Semmeringen — Autóbuszunkkal néhány óra alatt 
mesés falvak, kristálytiszta levegő és remélhetően havas fenyvesek 
világába érkezünk. A világ első hegyi vasútjának (az UNESCO Kul-
turális Örökség része, 41 km hosszú. 16 viaduktja, 15 alagútja és 
100 íves hídja is van) leglátványosabb szakaszán élményvonatozunk 
Payerbachból Semmeringre. Alagutak, viaduktok, zord kősziklák 
és szédítő mélységek tarkítják félórás utunkat, míg megérkezünk 
a „Varázshegyre”, a császári idők üdülőközpontjába, a téli- és hegy-
vidéki sportok paradicsomának bölcsőjébe. A festői szépségű táj 
sétára csábít és a hegyek meghódítására. Derült idő esetén a Ma-
gic Mountain Xpress kabinos felvonóval feljuthatunk a 1340 méter 
magas Hirschenkogel-hegyre, melynek legmagasabb pontja a 30 m 
magas Millennium kilátó, ahonnan csodaszép kilátás tárul a Sem-
mering – Rax — Schneeberg hegyekre egészen a Bécsi medencéig. 
A magasból leereszkedve, megtekintjük a hegy lábánál fekvő, csoda-
tévő forrásáról híres Maria Schutz-ban az ausztriai Mária-kegyhe-
lyek egyik legszebb templomát és megkóstoljuk az ízletes, helyben 
sütött óriás fánkot. Gloggnitzban betérünk a Lindt csokoládégyár 
mintaboltjába, ahol megédesítjük napunkat és vásárolhatunk a fi -
nomságokból. (Ausztria; euró) Részvételi díj: 11 900 Ft
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2020. 01. 19. vasárnap
Hófödte Mátra — Sétálunk a friss levegőn a Sás-tónál, és Mátra-
derecskén kipróbáljuk a mofettát (száraz gázfürdő). Fölkeressük a 
„mátrai szentek” erdejében megbújó, aprócska falu, Fallóskút kegy-
helyét, valamint - ha az időjárás engedi - Galyatetőről gyönyörkö-
dünk a Mátra szépségében és forralt borral melengetjük a kezünket.
 Részvételi díj: 8900 Ft (ebéddel)

2020. 01. 24. péntek
Téli romantika a Csorba-tónál — Magas hegyek és suttogó fenyvesek 
között körbe sétáljuk (2.2 km) a Magas-Tátra jéggé fagyott, ikonikus 
tavát. A gleccser vájta tengerszem télen-nyáron klimatikus gyógyhely, 
szállodákkal, sísáncokkal. Felvonóval suhanunk fel a Solisko-hegy 
erdőhatár fölötti kilátóteraszára, 1815m magasba, hogy lenyűgözzön 
a Kárpátok fennkölt hegyvonulata. (Szlovákia; euró)
 Részvételi díj: 12 400 Ft

2020. 01. 26. vasárnap
Vendégségben az Andrássyaknál — A család egykori betléri va-
dászkastélya a gazdag felvidéki arisztokrácia lakáskultúrájába enged 
bepillantást. Híres festőművészeink pl. Feszty Á., Lotz K., Barabás 
M., Benczúr Gy., Madarász V. alkotásai kísérnek szobáról szobá-
ra a barokk könyvtárig. Jó levegőt szívunk az ősfás angolparkban 
majd tovább utazunk és megtekintjük az igazi kuriózumnak szá-
mító, fényűző Andrássy-mauzóleumot. A gyönyörű, szecessziós 
stílusú mauzóleum csipetnyi Ravennát varázsol Krasznahorkavá-
raljára. (Szlovákia; euró) Részvételi díj: 9400 Ft
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FEBRUÁR

2020. 02. 12. szerda
Budapesti séta — Látogatás az Országos Széchényi Könyvtárban, 
a tudás tárházában, melynek még a Budavári Palota ad otthont.
 Helyszínen fi zetendő 1200 Ft 
(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + belépő vezetéssel

2020. 02. 14. péntek
Székesfehérvár — történelmünk dióhéjban. Öt évszázadon át volt 
királyi székhely, főtemplomában 38 királyt koronáztak meg. Pár száz 
méteres sétával kulturális látnivalók sokasága tárul elénk. Hogy mai 
szemmel milyen „király ez a város”, idegenvezetőnk mutatja meg 
vendégeinknek. Meglátogatjuk a szerelem, szeretet szimbóluma-
ként elhíresült épületet, Bory Jenő romantikus lovagvárát és meg-
ismerkedünk Székesfehérvár legújabb turisztikai attrakciójával, a 
Sóstó mellett létesült tanösvénnyel és Látogatóközponttal.
 Részvételi díj: 9400 Ft (ebéddel)

2020. 02. 15. szombat
„Debrecenbe kéne menni…” egy nap, ezernyi látnivaló — Az 
ország iskolájaként, a magyar kultúra bölcsőjeként emlegetett Re-
formátus Kollégium a városközpontban és a Debreceni Egyetem 
főépülete a Nagyerdőn. A sok szép látnivaló mellett különleges él-
ménynek ígérkezik a Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája fény- és 
hangjátékkal újraértelmezve.  Részvételi díj: 11 900 Ft

2020. 02. 16. vasárnap
Tata téli bája — Tatát a vizek, malmok és források városaként em-
legetjük. Kedvelt vadászterülete volt Mátyás és Zsigmond király-
nak, a múltban kiemelkedő szerepet töltöttek be az Esterházyak 
és építészük Fellner Jakab, a magyar barokk egyik legjelentősebb 
képviselője. Parkjaival, tavaival, történelmi emlékeivel és kellemes 
hangulatával az egyik legromantikusabb magyar kisváros, ahová 
érdemes vissza-vissza térni. Kirándulásunkon megismerkedünk az 
Angolpark szélén az 1770-es években Fellner Jakab tervezte épület-
tel, a későbbi Esterházy Pezsgőgyárral. Különlegessége a 10 bolt-
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ívből álló bálterme és pincerendszere. Sétálunk az Öreg-tó partján 
és ha nem jeges, a Fényes-tanösvény pallóin. Hagyjuk magunkat 
elkápráztatni a téli láperdő szépségével, hallgassuk a mélyről fel-
törő szénsavas víz bugyborékolását! 
 Részvételi díj: 9400 Ft (ebéddel)

2020. 02. 19. szerda
Budapesti séta — A Szépművészeti Múzeum „Királyok és ki-
rálynők” Tárlatvezetésen felkeressük a képtár falain elhelyezett 
uralkodói képmásokat és a családtagjaikat ábrázoló festményeket, 
mely műalkotásokat szakvezető segítségével elemzünk és közösen 
elgondolkodunk azon is, hogy kik lehetnek a Román Csarnok fa-
lán látható magyar uralkodók. 
 Megrendeléskor fi zetendő 1200 Ft 
(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + belépő vezetéssel 

2020. 02. 20. csütörtök
Síléc nélkül a szlovákiai Donovalyban — Ezt a kirándulásunkat 
elsősorban aktív idősebbeknek ajánljuk, akik ne a síelés öröméért, 
hanem a táj szépségéért, a friss levegőért, egy könnyű, havas erdei 
sétáért jöjjenek velünk! Kihagyhatatlan mókának ígérkezik a ku-
tyaszánozás vagy lovas kocsikázás, tiszta időben pedig a páratla-
nul szép panorámában gyönyörködhetünk, ha lanovkázunk a ki-
látóhoz. Útközben a rézbányászatáról híres Besztercebányán állunk 
meg egy rövid városnézésre. (Szlovákia, euro)
 Részvételi díj: 11 900 Ft

2020. 02. 23. vasárnap
Kurrent farsang Ptujban — Téltemető maskarások, vidáman ke-
replő farsangolók lepik el a Dráva két partján épült, egyik legszebb 
fekvésű szlovén várost. Megtekintjük az óváros fölé magasodó rene-
szánsz várat, majd elvegyülünk a délutáni fergeteges forgatagban. 
Késő este érkezünk vissza Budapestre. (Szlovénia, euro)
 Részvételi díj: 13 400 Ft
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2020. 02. 25. kedd
Mohácsi busójárás — húshagyókedden, kényelmesen. Sátorhelyről 
Mohácsra érve, a Busóudvarban megismerkedünk (a kolomptól a 
koporsóig) a busójárás minden részletével. Délután a fesztiválé a 
főszerep! A busó csoportok felvonulása, a maszkosok ijesztgetései, 
a kereplők zaja, a maszkfaragók bemutatói, az utcai árusok fi nom 
harapnivalói és a sok-sok jókedvű résztvevő emlékezetessé teszi 
napunkat. Részvételi díj: 9900 Ft

2020. 02. 28. péntek
A Barátság Klub Egyesület Elnöksége tisztelettel meghívja egyesü-
letünk tagjait éves beszámoló Közgyűlésére.
Napirenden az előző év értékelése és az idei tervek megbeszélése. 
Amennyiben a 16 órára meghirdetett Közgyűlés kellő létszám 
miatt határozatképtelen (érvényes klubtagsággal rendelkezők fe-
le + 1 fő), a kötelező fél óra szünet elteltével létszámtól függetle-
nül határozatképes.
Időpont: 16:00 óra. Helyszín: Vasas Székház 
1086 Budapest, Magdolna utca 5-7. I.em.122. 
Részvétel érvényes klubtagsági kártyával!

2020. 02. 29. szombat
A Gerecse csodái — A korábbi szénbányászatáról ismert Dorogon 
a nemrégiben átadott miniverzumban a legújabb virtuális techni-
kákkal bányászkodunk. A süttői kőfejtőben bejárjuk a kör alakú 
lombkorona-tanösvényt, a Melegeshegyről pihentetjük szemünket 
a neszmélyi borvidéken. Részvételi díj: 9900 Ft (ebéddel)
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MÁRCIUS

2020. 03. 01. vasárnap
Tavaszköszöntő kirándulás a Börzsönyben — Egykori bányavá-
rosunkban, Nagybörzsönyben– a bányásztemplom mellett - meg-
tekintjük hazánk egyik legszebb épen maradt Árpád-kori templo-
mát, az emberfejekkel díszített Szent István-templomot, és a fából 
faragott csipkecsodákat. Egy kis lekvárkodással megédesítjük na-
punkat, majd a márianosztrai bazilikában zárjuk programunkat.
 Részvételi díj: 9400 Ft (ebéddel)

2020. 03. 03. kedd
Budapesti séta — A közelgő Nőnap alkalmából híres Hölgyekre 
emlékezünk, akiknek az életútja szorosan összefügg fővárosunkkal. 
Veres Pálné a nők iskoláztatásáért küzdött, Szendrei Júlia naplója 
elárulja, milyen volt nagy költőnk igaz szerelme, s miért dobta el 
oly hamar az özvegyi fátylat. Pletykálkodunk a rosszlányok utcá-
jában megforduló királyokról és a kávéházi lánykérésről.

Megrendeléskor fi zetendő 1200 Ft 
(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + 1600 Ft

2020. 03. 04. szerda
Budapesti séta — „Felépül a haza háza”, „hely lévén az ige testté 
válik” – Látogatás az Országházban és a falai között működő Or-
szággyűlési Múzeumban. 

Megrendeléskor fi zetendő 1200 Ft 
(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + belépő vezetéssel

2020. 03. 05. csütörtök
Paks — az Atomerőműben látjuk a láthatatlant, a múzeumban és az 
üzemben bepillantunk a sugárzás titkaiba, megismerkedünk az atom-
energiával. Ellátogatunk a Szeniczei-kúriába (melynek falai között 
egykor Deák Ferenc is megfordult, itt fogalmazta meg a kiegyezés 
szövegét). Megnézzük a Városi Múzeumot, a Belvárosi templomot 
és a Makovecz Imre tervei szerint épült Szentlélek templomot.
 Részvételi díj: 9900 Ft (ebéddel)
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2020. 03. 06. péntek
Hóvirág Ünnep — az Alcsúti Arborétumban. A fi lmvilág kulisz-
szatitkai az etyeki Korda Filmparkban és körút az ország legszebb 
futballközpontjában, a felcsúti Puskás Akadémián. 
 Részvételi díj: 8400 Ft

2020. 03. 08. vasárnap
Fót - Vácrátót - Veresegyház — kincses helyek a főváros közelé-
ben. Fót romantikus római katolikus templomát Ybl Miklós tervez-
te, altemplomának kriptáiban a Károlyiak nyugszanak. Vácrátóton 
a kora tavaszi arborétum és az üvegház növényei örvendeztetik a 
Hölgyeket és az Urakat. Veresegyházán - néhány répáért cserébe - 
a Medveotthon lakóival kötünk barátságot. Részvételi díj: 7400 Ft

2020. 03. 10. kedd
Budapesti séta — Sissi legendás életének nyomába eredünk, fel-
idézzük alakját, felkutatjuk emlékeit, Duna fölött hagyott vágyait, 
sóhajait …  Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 

(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + 1600 Ft

2020. 03. 11. szerda
Budapesti séta — Látogatás a törvényhozás könyvtárában, az Or-
szágház épületében működő Országgyűlési Könyvtárban.
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 
 (vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet)

2020. 03. 13. péntek
Budapesti séta — A Keleti pályaudvar érdekességei. Tudta, hogy 
cölöpökön áll? Hogy főhomlokzatát szoborcsoport díszíti? Hogy 
előcsarnokának freskóit Lotz Károly és Th an Mór festette? Ismer-
jük meg alaposabban legnagyobb pályaudvarunkat!
  Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 

(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + 1600 Ft

2020. 03. 14. szombat
Kassa — történelemkönyvünk legszínesebb lapjait őrzi. A közép-
kori városmagon belül megtekintjük a Szent Erzsébet székesegy-
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házat, melynek sírboltjában őrzik II. Rákóczi Ferenc fejedelem Ro-
dostóból itt elhelyezett hamvait. A Városi Színház, a Lőcsei-ház, az 
Andrássy-palota, a Koldus-ház, mind-mind megállítják a tekin-
tetünket, csakúgy, mint a Benes-dekrétum kikiáltásának erkélye. 
A Rákóczi-házban (a rodostói ház másolata), bepillanthatunk a 
száműzetésben élő fejedelmünk életének utolsó időszakába. Má-
rai Sándor nemrégiben felújított szülőházában megemlékezünk az 
egyik legkülönösebb életutat bejárt 20. századi magyar írónkról. 
(Szlovákia, euro) Részvételi díj: 11 900 Ft

2020. 03. 17. kedd
Budapesti séta — Templomról templomra a Belvárosban. Budapest 
egyetlen szerb temploma évszázadok óta rendületlenül őrzi ortodox kin-
cseit, és a kert falába helyezett sírköveket. A Szent Mihályról elnevezett 
templomban szót ejtünk a pálosokról, domonkosokról és megemléke-
zünk az Angolkisasszonyokról. A most barokk hangulatú Pesti Ferences 
Templom története még a XIII. században kezdődött és fővárosunk egész 
története beleépült a szakrális helyszín falaiba. Kolostorának ódon ter-
mei meglepő emlékek őrzői. Akárcsak kriptájának megdöbbentő titka, 
amely így március közepén fontosabb, mint bármikor máskor.
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 

(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + 1600 Ft

2020. 03. 18. szerda
Budapesti séta — Látogatás a Magyar Nemzeti Levéltár Országos 
Levéltára Bécsi kapu téri épületében. A Petz Samu tervezte palota-
épület történelmi jeleneteket ábrázoló falfestményei, kő- és fafara-
gásai, színes ólomüveg ablakai, a történelmi Magyarország címerei 
időutazásra hívnak.  Megrendeléskor fi zetendő 1200 Ft
(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + belépő vezetéssel

2020. 03. 20. péntek
Lóerők vonzásában —Üzemlátogatásunkon a győri Audinál bepil-
lantást nyerünk a motor- és járműgyártás folyamatába, az itt zajló, 
hihetetlen pontosságot és szervezettséget követelő munkavégzés-
be. Testközelből fi gyelhetjük meg az Audik születését. Kirándulá-
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sunk második állomása a Bábolnai Nemzeti Ménesbirtok, melyet 
még 1789-ben alapította II. József császár. Megtekintjük a gazdag 
Lovasmúzeumot, a ménesudvart, az istállót, a kocsimúzeumot és 
hazánk legszebb lovardáját. Részvételi díj: 9400 Ft (ebéddel)

2020. 03. 21. szombat
Két ország egy barlangja — Az aggteleki Baradla-barlangról csak 
„legekben” lehet szólni: legrégebben kutatott, legismertebb, leghosz-
szabb, legjelentősebb, képződményekben leggazdagabb hazai csepp-
kőbarlangunk és nekünk a legszebb. A szlovákiai oldalon lévő Do-
mica-barlang zegzugosabb, barázdáltabb és a Styx folyó vízállásától 
függően csónakázni is lehet. Útközben megállunk Szalonnán, egyik 
legrégebbi Árpád-kori templomunknál. (Szlovákia, euro)
 Részvételi díj: 9400 Ft

2020. 03. 24. kedd
Budapesti séta — Kereszt és félhold Buda várában (1. rész) A vár-
negyed macskaköves utcáin sétálva elképzeljük a keleti bazár zajos 
hangulatát, illatait és ízeit. Szinte hallani a müezzin énekét és má-
ris a Yeni dzsáminál vagyunk. Csendesebb részen, az Anjou bás-
tyán nyugszik Abdi pasa, aki hősiesen védte a Török Birodalom 
eme legészakibb pontját... 
Kapcsolódó programok március 25-én és 31-én.
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 

(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + 1600 Ft

2020. 03. 25. szerda
Budapesti séta — A Magyar Nemzeti Múzeumban életre kel a török 
hódoltság idejének magyar történelme. Az élő interpretációs progra-
mon megelevenedett korabeli személyek és tárlatvezetők kalauzolják 
végig a látogatókat a három részre szakadt ország mindennapjain: 
beavatnak a városi élet titkaiba, mesélnek a hadi események küzdel-
meiről, bemutatják a korabeli divatot és zenét, mesélnek a minden-
napok titkairól. Kapcsolódó programok március 24-én és 31-én.
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 
(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + belépő vezetéssel
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2020. 03. 27. péntek
A szecessziós Szabadka — Lépten-nyomon Zsolnay-kerámiák, a 
Városháza dísztermében Róth Miksa alkotásai, a nemrégiben fel-
újított zsinagóga, gyönyörű épületek - ez Szabadka, és Húsvét előtt 
kihagyhatatlan a piac. (Szerbia; szerb dínár)
 Részvételi díj: 10 400 Ft

2020. 03. 28. szombat
Egyházak fellegvárai — Pannonhalma és Győr. A Pannonhalmi 
Bencés Főapátságban fi lmvetítéssel kezdődik programunk, majd 
megtekintjük a legfőbb látványosságokat (monostor, kerengő, ba-
zilika, altemplom, könyvtár). Győrben többek között a székesegy-
házzal és a püspöki palotával ismerkedünk.
 Részvételi díj: 9400 Ft (ebéddel)

2020. 03. 31. kedd
Budapesti séta — Kereszt és félhold Buda várában (2. rész) Az ost-
rom leghevesebb pillanatait követően vajon ki lépett be elsőként a 
várba Buda visszafoglalásakor? Nemcsak bástyák és sírok őrzik a 
törökök hosszas ittlétének emlékét, hanem pl. az egyik budai há-
rem rácsa is még az eredeti helyén van! Kapcsolódó programok 
március 24-én és 25-én.
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 

(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + 1600 Ft
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ÁPRILIS

2020. 04. 01. szerda
Budapesti séta — Sziklakórház, időutazás a Várhegy mélyébe 
A működőképes gépészettel és korabeli berendezési tárgyakkal, 
viaszfi gurákkal felszerelt létesítmény zegzugos termeiben látjuk 
a háborús állapotokat, a hidegháború eszközeit eredeti környeze-
tükben, az 1956-os kórházat, bepillantást nyerünk egy légoltalmi 
riasztóközpont mindennapjaiba és a Sziklakórház hidegháborús 
atombunkerébe. 
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 
(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + belépő vezetéssel

2020. 04. 03. péntek
Láss, ámulj és falatozz! — Húsvét előtti látogatás az ausztriai Vul-
cano sonkavilágban és a kornbergi várkastélyban. Sonkamester se-
gítségével pillantunk be a felelős állattartás, a feldolgozás, gyártás, 
és az érlelés titkaiba. A kézműves szakértelem és a jó arányérzék 
keveréke adják az összetéveszthetetlen Vulcano ízvilágot. Különfé-
le érleltségben készítenek levegőn szárított nyers sonkákat és eny-
hén füstölt specialitásokat. A sonkabárban megkóstoljuk és egy kis 
helyi, vulkanikus borral öblítjük le a rafi nált fi nomságokat. Kirán-
dulásunkat a kornbergi kastély megtekintésével koronázzuk, mely 
épület magántulajdon, a gróf Bardeu család lakja. Így invitálnak 
a látogatásra: „Tapasztalja meg a zöld szalon hangulatát, csodálja 
meg a történelmi ősi galériát, és sétáljon át a kastély első emeletén 
található árkádsoron, a múlt faragott fából készült székeivel, titok-
zatos ládákkal és vadászati trófeákkal. Exkluzív kilátás nyílik a pri-
vát szobákra és néhány izgalmas anekdotákra. 
 Részvételi díj: 13 400 Ft

2020. 04. 04. szombat
Kincsről kincsre — Pécelen a Rádayak hagyták kézjegyüket (Rá-
day-kastély), Hatvanban a gyönyörűen felújított Grassalkovich-kas-
tély ad otthont a Magyar Vadászati Múzeumnak. Gyöngyös hangu-
latos belvárosával, értékes egyházi gyűjteménnyel és gazdag ferences 
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könyvtárral és az Orczy-kastélyban működő Mátra Múzeummal 
valamint pálmaházzal várja a látogatókat.
  Részvételi díj: 9900 Ft (ebéddel)

2020. 04. 07. kedd
Budapesti séta – „Hisz maga festőnek született!” Csontváry-
Kosztka Tivadar nyomában Művészettörténeti sétánknak halálának 
100. évfordulója ad aktualitást. Egyik legnagyobb festőművészünk 
kalandos életútjának, ambícióinak megismerésétől talán még szí-
nesebbnek látjuk alkotásait.
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 

(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + 1600 Ft

2020. 04. 08. szerda
Budapesti séta – Epreskerti mesék A Magyar Képzőművészeti 
Egyetem titkos kis ősparkja, híres művészeink „Mintarajztanodá-
ja”, megannyi érdekességgel, kőbe zárt szépséggel.
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 
 (vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + belépő vezetéssel

2020. 04. 13. hétfő
Húsvéti kiruccanás térben és időben — Kirándulásunk első állo-
mása, a világhírű ipolytarnóci ősmaradványok földtani örökségünk 
titkaiba enged bepillantást. 3D-s fi lmvetítés, megkövesedett ősfe-
nyők, mocsári ciprusok , lombkorona tanösvény teszik még izgal-
masabbá ottlétünket. Fülek vára egy kis vulkáni kúpon emelkedik 
a város közepén, melyben 1682-ben Th ököly Imrét kiáltották ki 
Magyarország királyává. A nemrégiben átadott egykori óvóhely, a 
várhegy sziklájába vájt földalatti folyosó II. világháborús kiállítás-
nak ad helyet. Húsvét lévén megtelik a vár élettel. A várudvarban 
kirakodóvásár, helyi ételek kóstolója, ételszentelés és palóc népha-
gyományok újjáéledésének lehetünk élvezői. Részvételi díj: 8900 Ft

2020. 04. 14. kedd
Budapesti séta – Szecessziós szépségek a Szervita tértől a Vö-
rösmarty térig A tavaszi nasugarak szépen megcsillannak a Zsol-
nay-kerámiákkal díszített Váci utcai házak homlokzatán. Hogyan 
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és mikor kerültek oda, milyen álmot látott Lechner Ödön? Mind-
ezeket megtudhatjuk, míg a kacskaringós Art Nouvo vonalak men-
tén haladunk a Vörösmarty térre, hogy a százéves épületek titkai is 
feltáruljanak vendégeink előtt.
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 

(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + 1600 Ft

2020. 04. 15. szerda
Budapesti séta — Feltárulnak a Belvárosi plébániatemplom titkai 
Szakrális tér, történelmi események színhelye, kulturális különle-
gesség. Falain belül tizennégy építéstörténeti korszakba nyerhe-
tünk bepillantást fővárosunk legrégebbi templomában és felújított 
altemplomában.
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 
(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + belépő vezetéssel

2020. 04. 17. péntek
Klasszikusok randevúja Bakonyalján — Herend, Pápa, Ganna és 
az Esterházyak A hazai porcelánok fellegvárában a „fehér arany” 
minden egyes darabja magában hordozza a mester tudását és az 
alkotás élményének gyönyörűségét. A Porcelániumban a gyártás 
folyamatát követjük nyomon, majd a római katolikus templomban 
megtekintjük a világ egyetlen porcelánablakát. Pápán kosztümös 
tárlatvezetésen vendégeskedünk az Esterházy-kastély termeiben. 
Gannán a kerek templom az attrakció, mely egyben az Esterházy- 
család mauzóleuma. A római panteon kisebb léptékű mása, építé-
sekor ez volt hazánkban a legnagyobb kupola.
 Részvételi díj: 11 400 Ft ebéddel

2020. 04. 18. szombat
Tavaszi romantika Lillafüreden — A Bükk-fennsíkon át utazunk 
Lillafüredre, mely ugyan kanyargós, de ezen a vadregényes úton 
megközelíteni Lillafüredet, külön élményt jelent! Ki ne hallott vol-
na a festői szépségű Hámori-tóról, a Palotaszállóról, a vízesésről? 
A Függőkertben József Attilára emlékezünk. (Fakultatív libegőzés 
vagy kisvonatozás időjárás függvényében!) A Diósgyőri Várban el-
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képzeljük, hogyan teltek a lovagkirály Nagy Lajos hétköznapjai, ku-
takodunk az alkímiában és még a királynéi hálószobába is belesünk.
 Részvételi díj: 13 900 Ft (ebéddel)

2020. 04. 19. vasárnap
Grafenegg kastélya és Göttweig bencés apátsága — A Duna fölé 
magasodó Göttweig bencés apátsága a magasból szinte óvón vigyáz-
za 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 mesé-
be illő, igazi romantikus kastély. (Ausztria; euro)
 Részvételi díj: 12 900 Ft

2020. 04. 22. szerda
Budapesti séta — A Dohány utcai Zsinagóga európa legnagyobb 
zsinagógája. Nem csak imaházként üzemel, itt található a Magyar 
Zsidó Múzeum is, mely megújult kiállításon tárja elénk a törté-
nelmi múltat, betekintést nyújt a zsidó élet hagyományaiba és 
mindennapjaiba.
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 
(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + belépő vezetéssel

2020. 04. 21–23. kedd–csütörtök
Dél-cseh várak, kastélyok és lombkorona sétány a természetben
1. nap: Indulás Budapestről Bécs érintésével először Tullnba, a vi-
rágok és kertek városába. Rövid városnézést — római kori torony, 
csontkápolna, középkori bástya, barokk templom — követően eu-
rópa első ökológiai bemutatókertjét keressük föl, ahol a kerten be-
lül mintegy 60 tematikus kiskert található. Tavasszal a hagymások, 
mint egy virágtenger tárulnak elénk, feledhetetlen hangulatot vará-
zsolva! Késő délután sétálunk még a jó söréről régóta ismert Ceské 
Budejovice hangulatos utcáin, majd elfoglaljuk szálláshelyünket.
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2. nap: Reggeli után a Moldva folyó kanyargó völgyében, Dél-Cseh-
ország történelmi és kulturális gyöngyszeme Český Krumlov felfe-
dezése vár ránk, mely az UNESCO Világörökség része. Ez a közép-
korból ránk maradt gyöngyszem hangulatos óvárosával, kanyargós 
utcáival, egyedülálló polgári házaival és impozáns várával garantál-
tan lenyűgöz minden látogatót. Jó idő esetén a lipnói lombkorona-
sétányról és a kilátóból szemléljük a páratlan szépségű tájat.
3 nap: Szálláshelyünket elhagyva, Dél-Csehország egyik legpompá-
sabb kastélyához, Hluboka romantikus Tudor-stílusú kastélyához 
utazunk. A gyönyörű angolpark közepén álló windsori kastélyra 
emlékeztető épületbe kisvonattal jutunk fel, ahol a kiállításon meg-
tekintjük 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. (3nap/ 2éj; utazás autóbusszal, idegenvezetővel, szál-
lás 2 ágyas fürdőszobás szobákban; félpanziós ellátással; Ausztria 
és Csehország, euro és korona)
 Részvételi díj: 59 900 Ft  Egyágyas felár: 12 000 Ft

2020. 04. 24. péntek
Budapesti séta — Belvárosi nevezetes házak, szobrok, homlok-
zatok. Sétánkat a Szervita téren a Török Bankház előtt kezdjük, 
s olyan neveket említünk, mint Szénásy, Rózsavölgyi. Megállunk 
Vörösmarty szobránál, felidézzük a Gerbeaud cukrászda fényko-
rát, József nádor szobránál megemlékezünk az osztrák főherceg re-
formkori városszépítő tetteiről. Köszönünk a Pocakos rendőrnek 
és a Rikkancsnak, majd a Szabadság tér palotáit vesszük szemügy-
re. Az eklektikus Magyar Nemzeti Bank épülete és a Tőzsdepalota 
a legismertebb, a tér szobrainak története már kevésbé közismert. 
A Hold utcában az elegáns Goldberger-ház, a Czigler Győző ter-
vezte vásárcsarnok és a kihagyhatatlan Postatakarék Pénztár sze-
cessziós épülete koronázza napunkat 
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 

(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + 1600 Ft
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2020. 04. 25. szombat
Palócországi körutazás — Kirándulásunk első állomása Tereske 
Árpád-kori temploma, melynek altemplomában Szent László legen-
dájának freskója látható. Balassagyarmaton, „Palócország főváro-
sában” e népcsoport kultúrájából kapunk ízelítőt. A Vármegyeháza 
épületében szállt meg Ferenc József és itt hivatalnoskodott Mikszáth 
Kálmán és Madách Imre. Szécsény páratlan hangulatához hozzá 
tartozik a ferdetorony, a vár alapjaira épült Forgách-kastély benne 
a Kubinyi Múzeummal és a Ferences templom és rendház. A Feren-
ces templomot Szécsényi Tamás emeltette gótikus stílusban, XXII. 
János pápa engedélyével, az 1330-as években. Barokk berendezését 
osztrák és magyar mesterek készítették. Építészetileg legértékesebb 
része a gótikus sekrestye, melyben a hírek szerint 1706-ban II. Rá-
kóczi Ferenc is imádkozott. Hollókő talán az egyik legismertebb 
falunk, egyetlen, mely az UNESCO Világörökség része. Az Ófalu 
zsindelyes temploma, tornácos épületei közül sok kiállítóhelyként 
üzemel, őrizve a múlt gyökereit, emlékeit. Ha tudunk és bírunk, 
felmegyünk a várba, melyben nemrégiben látogathatóvá tették az 
Öregtornyot, visszaállították a XIII. sz-i konyhát, ebédlőt és vár-
úri lakrészt és az alsó részen a XVI. sz-i állapotoknak megfelelően 
a gazdasági épületeket
 Részvételi díj: 9900 Ft (ebéddel)

2020. 04. 29. szerda
Budapesti séta – A Sas-hegy Természetvédelmi terület a város öle-
lésében, menedék a betontengerben, panorámaterasszal, szabadtéri 
terráriummal és az élővilág számtalan teremtményével.
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 
(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + belépő vezetéssel

2020. 04. 30. csütörtök
Magaslesen a Hohe Wand Naturparkban, kényelmesen — A bé-
csiek kedvelt kirándulóhelyére, a 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 
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múzeumban megismerkedünk a helyi fl órával és faunával, majd a 
kilátótól indulva egy kb. 3 km-es, látványos és könnyed túra követ-
kezik, 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: 12 900 Ft

Klubtagjainknak ajánljuk, hogy váltsanak sétabérletet!
A 3000 Ft-os bérlet 5 budapesti sétára érvényes. 

Az alkalmanként helyszínen fi zetendő
1200 Ft-os szervezési díj sétabérlettel csak 600 Ft!
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MÁJUS

2020. 05. 04–06. hétfő–szerda
Plitvicei kalandok kényelmesen, buszon alvás nélkül, gazdagítva 
Csáktornyával, Varasddal, Károlyvárossal, Szamoborral és Rasto-
ké patakjainak játékával
1. nap: Utunkat rövid pihenőkkel megszakítva utazunk Csáktor-
nyára, ahol a reneszánsz várpalotában a Zrínyiek királyi pompa 
szerint éltek. Varasd mindamellett, hogy európa egyik legszebb 
barokk városa, egykoron az Erdődyek városa volt. Városnéző sé-
táinkat követően folytatjuk utunkat szálláshelyünkre, hogy másnap 
kipihenve élvezzük a természeti látványosságokat.
2. nap: Reggeli után autóbuszunk európa egyik legszebb termé-
szeti kincséhez, a Plitvicei-tavakhoz szállítja vendégeinket. Út-
közben megcsodáljuk a patakok játékát Rastokéban, a vizimolná-
rok városkájában. A Mala Kapela és a Pljesevica-hegyvonulatok 
találkozásánál összefutó folyók hozták létre az egységes plitvicei 
tórendszert, gyönyörű vízeséseket, zuhatagokat, ahol hajózunk és 
mindenki saját tempójában járhatja be a területet. Vacsorára érünk 
vissza a szállásunkra.
3. nap: Reggeli után visszaindulunk Budapestre. A hétágú csillagot 
formáló középkori városmaggal rendelkező Károlyvárosban meg-
ízleljük a helyi sört (Karlovacko) és meglátogatjuk az Aquatikát, 
ahol - képletesen szólva - a felszín alá merülünk és az akváriumok 
üvegén keresztül mintegy100 féle édesvízi halfajjal találkozunk. 
Utunkat folytatva, a hegykoszorú karéjában fekvő Szamobor ba-
rokk városkában megkóstoljuk az ínycsiklandó, habos krémmel 
készült és melegen fogyasztandó krémes süteményt. Az esti órák-
ban érkezünk vissza Budapestre.
(3nap/ 2éj; utazás autóbusszal, idegenvezetővel, szállás 2 ágyas 
fürdőszobás szobákban; félpanziós ellátással; Horvátország; kuna)
 Részvételi díj: 46 900 Ft  Egyágyas felár: 12 000 Ft
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2020. 05. 05. kedd
Budapesti séta — Szecesszió a Liget peremén A Városliget szélén 
a 19. sz-ban épített villák egyike Lechner Ödön tervei szerint épült 
és Zala György szobrászművészé volt. A többi ház a tanítványok 
munkái, téglaszalagos díszítésekkel, magyaros motívumokkal. Ki-
emelkedő jelentőségű épület a Vakok Állami Intézete, ahová (ha 
tudunk), be is megyünk. Végül szecessziós sétánk záróakkordja a 
Sipeki Balás-villa.
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 

(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + 1600 Ft

2020. 05. 06. szerda
Múltidéző épületséta a Kiscelli Múzeumban — A kastély tri-
nitárius szerzetesek kolostor-együtteseként épült, de volt katonai 
raktárépület és hadikórház. A legendás, meggyilkolt éjszakai pil-
langó, Mágnás Elza szeretője, a vagyonos Schmidt Miksa alakít-
tatta át kastéllyá. Falain belül a kiállítás és az irodalmi alkotások 
segítségével időutazásra indulunk az Osztrák-Magyar Monarchia 
fényűző nagypolgári életébe. Hogyan élt a cobolyprémes dáma, a 
sétapálcájával iszteletet parancsoló mágnás?
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 
(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + belépő vezetéssel

2020. 05. 09. szombat
Tudományok találkozása az Agroverzumban — A legangolabb 
magyar kastély, a martonvásári Brunszvik-kastély ad otthont az 
MTA Agrártudományi Kutatóközpontnak és a Beethoven emlék-
múzeumnak. A nemrégiben felújított kastélyban létrehoztak egy 
tudományos élményközpontot, hangzatos nevén, az Agroverzu-
mot. Bepillantunk az agrártudomány titkaiba, egy kis zenetörté-
netbe és az Óvodamúzeumban a pedagógia tudományába. A 200 
éves angolparkban a botanikában szerzünk jártasságot. És itt még 
nincs vége a napunknak! Ismereteink tárházát tovább gyarapítjuk 
az érdi Földrajzi Múzeumban.  Részvételi díj: 9900 Ft (ebéddel)

barátság füzet 2020.indd   38rátság füzet 2020.indd   38 2020. 02. 20.   21:46:452020. 02. 20.   21:46:45



39

2020. 05. 10. vasárnap
Kikapcsolódás a Gerecsében — Bajna a legendás „ördöglovas” 
lakhelye, Péliföldszentkereszt ereklyeőrző, Neszmélyen ringatózik 
a hajóskanzen, Dunaalmáson Csokonai Lillájára emlékezünk, Tar-
doson a régi rádiók gyűjteményét nézzük meg, Tarjánban Fellner 
Jakab műemléktemplomát.  Részvételi díj: 9900 Ft (ebéddel)

2020. 05. 12. kedd
Vulkánok várai — Salgó várromja a Medves bazaltfensík 625 mé-
ter magas vulkáni kúpját koronázza meg. Egykoron Werbőczi és 
Balassi is birtokolta, Petőfi t is megihlette. A mai kor emberének 
geológiai tanösvény mutatja be a vulkánműködés eredményét. So-
moskő érdekessége, hogy a falu magyar területen van, a vár pedig 
Szlovákiában. Az északi oldalon található a látványos bazaltzuhatag, 
ahol íves, többszögletes, oszlopos formában szilárdult meg a láva. 
A Kazár melletti erdőben fölkeressük a ritkaságszámba menő, 20 
millió éves riolittufa erózió képződményét. (gyalogtúrás kirádulás)
  Részvételi díj: 9900 Ft (ebéddel)

2020. 05. 15. péntek
Cseh csodák — Lednice és Valtice Kirándulásunkon felfedezzük a 
Dyje folyó partján, varázslatos természeti környezetben lévő Ledni-
cét. A kastély gazdag neogótikus díszítései és a pompás belső terek 
a faragott kazettás mennyezetekkel, eredeti történelmi bútorokkal 
garantáltan elvarázsolják az idelátogatókat, az öntöttvas vázú üveg-
házról nem is szólva. Kertjében hajózhatunk, minaretjéből gyö-
nyörködhetünk az elénk táruló panorámában. Valticében a Lich-
tenstein-család barokk épületét tekintjük meg. (Csehország; euro)
 Részvételi díj: 12 900 Ft

2020. 05. 15–17. péntek–vasárnap
Élménytúra a „faúsztatók útján + Schallaburg és Arstetten vára
1. nap: Reggeli indulást követően rövid pihenőkkel utazunk Auszt-
ria egyik legszebb reneszánsz várkastélyához. Schallaburgi sétánk 
egy izgalmas időutazás a sötét középkortól a 16. századig, amikor a 
várat reneszánsz kastéllyá alakították. A romantikus lakóvár, a gó-
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tikus kápolna, a fegyverterem egészen a kétszintes terrakotta díszí-
tésű látványos árkádsorig a múlt egy-egy szeletét tárja elénk. A fel-
ső folyosók árkádjait 1600 terrakotta fi gura, címer díszíti. Múzsák, 
mitológiai alakok, a mondavilág hírességei jelennek meg ezeken a 
falakon, akik a hét művészetet és a hét fő erényt személyesítik meg. 
Almáskertje, rózsaligetei a reneszánsz kertművészetet dicsérik.
2. nap: Az Erlebniswelt Mendlingtal nem egy egyszerű szurdok, 
hanem komplex élményvilág sok látnivalóval, érdekességgel és le-
nyűgöző természetes és mesterséges építménnyel. A fa volt a leg-
főbb 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, esz-
közeivel találkozunk lépten-nyomon, sőt látogatásunk alkalmával 
érdekes látvány-faúsztatáson be is mutatják az úsztatás technikáját 
valamint a fűrésztelepen a feldolgozást. Utunkat a festői erdei kör-
nyezetben füstös-konyha, fa pallók, lépcsők, hidak, pihenőhelyek, 
alattunk robogó patak, sziklafalak, látványos kovácsműhely, régi 
malom, kenyérsütöde, pisztrángos-tó és mindenütt zöld növényzet 
szegélyezi. Élményeinket libegőzéssel is gazdagítjuk! Csöndben, a 
fák fölött suhanunk fel a 1808 m magas Hochkar hegyre. A libegő 
felső állomása „csak” 1773 m magasságban van, csodálatos pano-
rámával a környékre.. A lefelé vezető 10 perces siklás a föld felett, 
életre szóló pillanatokat tartogat a hegyek látványával.
3. nap: „A szívért és a koronáért” – egy tragikus sorsú trónörökös 
emlékezete — Arstetten kastélya a gondozott, hatalmas park köze-
pén álló kastély az Osztrák-Magyar Monarchia sorsfordítói éveinek 
állít méltó és örök mementót. A szarajevói merényletben elhunyt 
Ferenc Ferdinánd trónörökös herceg élete és munkássága elevene-
dik meg falai között. A kastély és kriptája, a mellette álló gyönyörű 
templom és a védett történelmi kastélypark feledhetetlen élmény-
ként színesi hazafelé vezető utunkat. (3nap/ 2éj; utazás autóbusszal, 
idegenvezetővel; szállás 2 ágyas összkomfortos szobákban; ellátás 
félpanzió; Ausztria; euro)
 Részvételi díj: 79 900 Ft  Egyágyas felár: 12 000 Ft
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2020. 05. 16. szombat
Káli kalandok a Balaton-felvidéken, Salfölddel tarkítva A Bala-
ton-felvidék változatos felszínét sajátos hangulatú medencék tagol-
ják, geológiai érdekességekkel, műemlék templomokkal, melyek-
kel 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 Szentbékál-
la kőtengere ugyancsak a Káli-medence érdekes természeti látni-
valója. A Majorban őshonos magyar háziállatokkal ismerkedünk 
(racka-juh, bivaly, szürke marha) majd a nemrégiben létrehozott 
zánkai gyógynövényvölgyben zárjuk napunkat. 
 Részvételi díj: 10 400 Ft ebéddel

2020. 05. 19. kedd
„Ujjé, a Ligetben nagyszerű!” — Múltidéző séta a Városligetben. 
A mostanában átalakuló Városliget fővárosunk egyik legizgalmasabb 
része, mely területen az 1896-os budapesti világkiállításnak köszön-
hetően számos szórakoztató- és kulturális létesítmény épült. Sétánkat 
a Hősök terén kezdjük, a Gundel család történetén keresztül jutunk 
el az Állatkert keleties atmoszférájú szecessziós bejáratáig majd a fel-
újított 110 éves körhintánál nosztalgiázunk. A Széchényi Fürdőnek 
nemcsak gyógyvize, épülete is világhírű, aulájának szépségéért érde-
mes fölnéznünk. Sétánkat a romantikus historizmus legszebb hazai 
alkotásánál fejezzük be, a Vajdahunyad-vár udvarában.
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft

(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + 1600 Ft

2020. 05. 19. kedd
A Wachau csodái hajóval — A Duna 40 kilométer hosszú völgy-
szorosában Krems és Melk között hajózunk. A történelmi múlt, a 
festői táj, a teraszos szőlőültetvények látványa elvarázsolják a láto-
gatókat. A melki bencés apátság erőt sugározva, fennkölten uralja 
az ausztriai Duna-völgyet. A babenbergi várként alapított melki 
apátságban több mint 900 éve a bencés rendhez tartozó szerzete-
sek élnek és alkotnak. Az Apátsági Múzeumban különböző építé-
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szeti megoldásokat, fény, hang és új média eff ekteket felvonultató 
termek várják a vendégeket. Látogatásunk fénypontja minden két-
séget kizáróan a művészi kialakítású könyvtár, a márványterem és 
a templom megtekintése. Az erkélyről a lélegzetelállító panorámá-
ban gyönyörködünk. (Ausztria; euro)
 Részvételi díj: 14 900 Ft 

2020. 05. 20. szerda
Budapesti séta — Kinek lesz igaza, a békának vagy az időjósnak?
Az időjárás előrejelzők világába nyerünk bepillantást az Országos
Meteorológiai Szolgálatnál.
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 

(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet)

2020. 05. 23. szombat
A Tenkes-hegytől a Dráváig Máriagyüd kéttornyú barokk kegy-
temploma látványosan áll a hegy oldalában, Mária-ünnepeken tö-
megeket vonz. Története a XII. sz-ig tekint vissza, királyok, püspö-
kök és János Pannonius is kedvelte e helyet, XII. Pius pápa „basilica 
minor” rangra emelte. A Siklósi vár (egyetlen épségben maradt vá-
runk!) történelmi évszázadokat megélt várfalai oltalmazóan fogják 
körbe a palotaszárnyakat. „És akkor jött a Tenkes kapitánya” - me-
sélt a fi lm, a falak itt a történelemről mesélnek. Kirándulásunkat 
egy kormoránkolóniához vezető, másfél órás sétahajózással zárjuk 
a Dráva folyón, mely mostanság európa legtisztább és legérintetle-
nebb folyója.  Részvételi díj: 11 900 Ft ebéddel

2020. 05. 26. kedd
Budapesti séta — A Rózsadomb aljában van néhány kevésbé ismert 
érdekesség. A Frankel Leó utcában a fürdőkultúra és gyógyászat 
kapcsolata kerül előtérbe. Megismerkedünk a Betegápoló Irgalmas-
renddel, kívül-belül megtekintjük a Veli bej fürdőt, Budapest leg-
nagyobb és egyben legszebb török fürdőjét. Ha pedig lemerülnénk 
a Molnár-tó alatti melegvizes barlangba, a Rózsadomb gyomrában 
találnánk magunkat. Hévizére épült a Szent Lukács Gyógyfürdő, 
mely Örkény, Kodály, Latinovits, Garas Dezső törzshelye volt — 
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vajon mennyi anekdotát hallottak azok a szép fák? (A programot 
követően fürdőzni is lehet.) 
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 

(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + 1600 Ft

2020. 05. 26–28. kedd–csütörtök
Mélységek és magasságok a Tátrában — Látnivalókban és élmé-
nyekben gazdag utunkon megismerkedünk a zólyomi várral, ahol 
Balassi Bálint született. Fölmegyünk Vlkolinecbe, amely a Felvidék 
egyik leglátványosabb települése, a Világörökség része és körbesé-
táljuk a Csorba-tavat. A Magas-Tátrában kabinos felvonóval uta-
zunk a Lomnici-csúcsra, majd a Bélai-Tátra meghódítására indu-
lunk. Zár település mellett végigjárjuk a lombok között 600 méter 
hosszan, 24 méteres magasságban kanyargó tanösvényt, melyhez 
ugyancsak kabinos felvonóval jutunk. A mélység titkaival a Bé-
lai-cseppkőbarlangban ismerkedünk. A bejáratához kb. félórás, 
kissé meredek, de gondosan kiépített gyalogút vezet. Megéri a fá-
radságot! Szerpentin ösvény vezet a Deményfalvi-jégbarlang fan-
tasztikusan szép, vízesésekkel tarkított földalatti világába. Búcsút 
intve a Tátrának, kuriózumként betérünk egy kecskefarmra. (3nap/ 
2éj; utazás autóbusszal, idegenvezetővel; szállás fürdőszobás 2 ágyas 
szobákban; félpanziós ellátással; Szlovákia; euro)
 Részvételi díj: 49 900 Ft  Egyágyas felár: 12 000 Ft

2020. 05. 27. szerda
Budapesti séta — A Rendőrmúzeumban őrzik a kriminalisztika 
történetével kapcsolatos tárgyakat, több, mint 100 ország egyen-
ruháit, kiemelkedő bűncselekmények sokszor hátborzongató tör-
téneteit. Némi betekintést kapunk a bűnüldözés „kulisszatitkaiba”, 
tanácsokat a bűnmegelőzéshez.
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 

(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet)
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2020. 05. 28. csütörtök
Gólyanézőben a Fertő-tó Ausztriai oldalán — Ruszt mindamellett, 
hogy a gólyák és a borok városa, egy igazi ékszerdoboz. Román-
kori műemléke a Halászok temploma, melynek egyik kápolnáját 
Nagy Lajos király leánya állíttatta, hálából azért, hogy egy viharból 
ruszti halászok kimenekítették. Régi polgárházai erkélyesek és ár-
kádosak, barokk és reneszánszstílusú homlokzatokkal díszítettek, 
szép ablakkeretekkel, kapukkal, címeres stukkókkal dekoráltak. 
A kéményeken gólyák kelepelnek, a tóparti nádas pihentető lát-
ványával nem lehet betelni. Szentmargitbányán (St. Margarethen) 
a római-kori kőfejtőt látogatjuk meg., európa legrégebbi és egyik 
legnagyobb kőbányáját, ami európa legnagyobb szabadtéri színpa-
dának ad otthont. Az itt kitermelt mészkőből épült fel többek közt 
a bécsi Stephansdom, a Hofb urg, a Schönbrunni palota is. Fekete-
város (Purbach) történelmi városmagját körbevevő, lőréses falak 
Burgenland legépebben megmaradt városfalai. Itt-ott felbukkanó 
patakja, erődítményszerű házai, kőkeretes bejáratai olyan hatást 
keltenek, mintha egy középkori díszletben sétálnánk. Leghíresebb 
kéménye a Törökpincéé, leghíresebb embere pedig egy török kato-
na. Ki volt ez a legendás török? Kirándulásunkon kiderül. (Auszt-
ria; euro)  Részvételi díj: 11 400 Ft

2020. 05. 29. péntek
Baja a halászlé városa, sugovicai hajózással — Baján gyalogos sé-
tánk során megismerjük a Ferences templom és kolostort, az egy-
kori Grassalkovich-házat, amit gróf Patachich Gábor kalocsai ér-
sek 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 Sugovi-
ca vadregényes kanyarulatain, megkerülve a Petőfi  szigetet.
 Részvételi díj: 11 400 Ft (ebéddel)
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JÚNIUS

Autóbuszos kirándulásainkra a gyermekkedvezmény 2000 Ft.
Budapesti sétáink a gyerekeknek ingyenesek.

2020. 06. 03. szerda
Budapesti séta — Budatétényi Rózsakert Magyarország legnagyobb 
rózsa génbankja, a parkosított gyűjteményt szakvezető segítségével 
tekintjük meg. Olyan kultúrtörténeti különlegességeket is megisme-
rünk, mint az ókeresztény abesszin szent rózsa, a középkori cseme-
ge és patikárius rózsa, az illóolajat adó iráni és bulgár damaszkuszi 
rózsa, zöld rózsa, moharózsák, a legkorábbi kínai tearózsák, vagy 
európa legősibb sárga rózsái.
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 
(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + belépő vezetéssel

2020. 06. 05. péntek
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 sétálóut-
ca, 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 im-
pozáns Kemény-palota, a szecessziós Dorottya-ház– hogy a leg-
szebb épületeket említsük. A volt Megyeháza épülete most a Rippl 
Rónai Múzeumnak ad otthont, az egykori zárda épületében katoli-
kus iskola működik. Szülőházuknál emlékezünk Vaszary János fes-
tőművészre, 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 szö-
kőkútnál majd további élményekért a közeli egyutcás múzeumfa-
luba Szennára visz utunk. Az európa-Nostra Díjas Falumúzeum 
hagyományőrző parasztházaival, kazettás templomával színesíti 
napunkat. Részvételi díj: 12 400 Ft (ebéddel)
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2020. 06. 06–07. szombat–vasárnap
Kincses zugok a Dél-Alföld peremén — Az egykori „Viharsarok” 
történelmi, kulturális emlékei, természeti értékei - nevével ellen-
tétben - nyugalmat, sok-sok élményt és aktív kikapcsolódási le-
hetőséget tartogat. Makóról régebben a hagyma jutott eszünkbe, 
mostanság Makovecz Makója, a Hagymaház, és a kihagyhatatlan 
lombkorona sétány. Egyedülálló kincsünk a Mezőhegyesi Nemze-
ti Ménesbirtok és Tangazdaság, s a környék legújabb attrakciója 
a Lőkösháza melletti kerekerdő közepén álló, igényesen felújított 
Vásárhelyi-Bréda-kastély esti fényfestése. (Fáradhatatlan vendé-
geinknek a gyulai várfürdő éjszakai wellnessel kecsegtet. ) Gyu-
lán egy kis városnézést követően hajóra szállunk és megkerüljük 
a szanazugi Boszorkány-szigetet. A Wenckheim-család birodal-
mának központjában, Dobozon, az egykori kastély parkja rejti az 
ékszerdobozként is emlegetett családi kápolnát és kriptát. Kirán-
dulásunk utolsó állomása a Holt-Sebes-Körös ölelésében húzó-
dó, kevésbé közismert, de meglepően sok és érdekes látnivalókkal 
szolgáló Vésztõ–Mágori Történelmi Emlékhely. Láthatjuk a Csolt 
nemzetség Árpád- kori monostorának maradványait, régészeti be-
mutatóhelyet, pákásztanyát, Népi Írók Szoborparkját. (2nap/ 1éj; 
utazás autóbusszal, idegenvezetővel; szállás fürdőszobás 2 ágyas 
szobákban; félpanziós ellátással)
 Részvételi díj: 32 600 Ft  Egyágyas felár: 12 000 Ft

2020. 06. 9-11. kedd–csütörtök
Smaragdzöld kalandok az Isonzó-völgyében — Folyamatos uta-
zásunkat a Júlia-Alpok hegyláncáig rövid pihenőkkel szakítjuk 
meg. Trojaneban megkóstoljuk a híres fánkot, a „Krofi ”-t, majd 
Idrija higanybányájának (a Világörökség része) lépcsős tárnáiban, 
érdekes kiállításon fedezzük fel ennek a különleges elemnek a tit-
kait.  Gewerkenegg várkastély múzeumában a vidék hagyományai-
ba (faúsztatás, bányászat, olasz megszállás, világhírű csipkekészítés) 
nyerünk betekintést. Kirándulásunk folytatásaként a Triglav Nem-
zeti Park csodálatos természeti környezetében fekvő idilli kisváros 
Kobarid felettébb viharos, vérzivataros múltjával is megismerke-
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dünk. Az I. világháborúban az Isonzo (Soča) völgyének leghevesebb 
csatáit a környéken vívták a szemben álló olasz és osztrák-magyar 
csapatok. Tartalmas séta formájában, utunk a városközpontból ki-
indulva, az egykori frontvonal mentén halad, a csodálatosan szép 
smaragdzöld folyó völgyén keresztül a lélegzetelállító Kozjak víz-
esésig, majd vissza a Napóleon-hídon keresztül a híres múzeumig, 
mely átfogó gyűjteménnyel állít emléket a térségben harcoló ma-
gyar katonáknak. További élmények várnak ránk a püspöki szék-
helyű Skofj a Lokában. A városka középkori ódon hangulata a Sora 
folyók völgyének festői környezetében mindenkit lenyűgöz, csak-
úgy, mint az igazi középkori ékszerdoboz Kranj városka, alatta a 
Kokra-folyó kanyonjával, fölötte az Alpokkal. (3nap/ 2éj; utazás 
autóbusszal, idegenvezetővel; szállás fürdőszobás 2 ágyas szobák-
ban; félpanziós ellátással; Szlovákia; euro)

Részvételi díj: kidolgozás alatt

2020. 06. 12. péntek
Tulln — a virágok városa A Duna melletti ősi osztrák városban 
egy rövid városnézést — római kori torony, csontkápolna, közép-
kori bástya, barokk templom — követően európa első ökológiai 
bemutatókertjét keressük föl, melyet inkább élménykertnek ne-
vezhetünk. A kerten belül mintegy 60 tematikus kiskert található. 
Mindegyik más és más, remek fotótémákat kínálnak és talán ilyen-
kor a legszebbek. A fogadó épület előtt megépített tóban hangula-
tos vízi játékkal, zenére szinkronizált szökőkutak szórakoztatják a 
látogatókat. A pazar kilátás kedvéért érdemes fölmenni a 201 lép-
csős, látványos acéltoronyba, mely 30 méter magasan emelkedik 
a fák fölé. A kertépítési ötletek tárházán túlmenően egy kellemes, 
élménydús nap emlékét köthetjük Tullnhoz!
 Részvételi díj: 12 400 Ft

2020. 06. 16. kedd
Rózsakastély és ametisztvilág — A világ legnagyobb feltárt ame-
tiszt lelőhelyén Maissauban megtekinthetjük, hogy lesz egy kőda-
rabból káprázatos drágakő, mely jellegzetes lila színben játszik és 
titokzatos története miatt különös jelentőséggel bír. A császári ko-
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rona ékköveként, elegáns fülbevalók, nyakláncok, díszítőjeként az 
egész világon ismert. Utunkat folytatjuk Rosenburg várkastélyába, 
melyet még a 12. században építettek egy sziklaszirtre. A 16. szá-
zadban alakították át romantikus reneszánsz várkastéllyá, mos-
tanság pedig a gondos műemléki helyreállításnak köszönhetően 
eredeti formájában láthatjuk. Pompás berendezésével, bútoraival 
és festményeivel, hatalmas fegyver- és kovácsoltvas gyűjteményével 
egyike a legjelentősebb alsó-ausztriai látványosságoknak. Hazafelé 
jövet betérünk az unterdürnbach-i levendulakertbe, hogy újra a li-
la szín bűvöletébe kerüljünk és élvezzük e növény 50(!) különböző 
levendulafaj varázslatos illatát. (Ausztria; euró)
 Részvételi díj: 12 900 Ft

2020. 06. 16. kedd
Budapesti séta — Várkert Bazár A Duna-part látképének része 
az Ybl tervei alapján készült Várkert Bazár. A királyi palota kert-
jébe felvezető, neoreneszánsz stílusú, árkádokkal tagolt díszlépcső 
fővárosunk kulturális életében is szerepet játszik.
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 

(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + 1600 Ft

2020. 06. 17. szerda
Csodálatos Muravidék — Lendva a Bánff yak, Nádasdyak és Esz-
terházyak egykori birtoka, manapság érdekes Makovecz épülettel és 
kétnyelvű feliratokat. Szlovénia legmagasabb, szabadon álló kilátó-
tornyából 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 gyógyí-
tó 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 szín-
ben, trópusi kert vízeséssel s minden tudnivaló az orchideák gon-
dozásával kapcsolatban. (Szlovénia; euro) Részvételi díj: 11 900 Ft
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2020. 06. 18. csütörtök
Gemenci erdő — kisvonatozással, hajózással A vadregényes ár-
téri erdő felfedezésére indulunk - kisvonattal, hajóval, tanösvényen 
gyalogosan ismerjük meg az ártéri erdő fl óráját és faunáját. A Ka-
rapancsai Kiskastélyban egy kis vadászattörténettel ismerkedünk, 
a Pörbölyi Ökocentrumban bemutatják az ártér élővilágát, az er-
dő- és vadgazdálkodás tárgyi emlékeit valamint a Sárköz néprajzát. 
 Részvételi díj: később kerül pontosításra

2020. 06. 19-21. péntek–vasárnap
Varázslatos Krka — természeti szépségek kultúrával fűszerezve, 
kényelmesen Reggeli indulást követően, pihenők beiktatásával,végig 
autópályán utazunk a Krka Nemzeti Parkba. Útközben a Frangepá-
nok által alapított mesés városka, Ogulin legendáinak nyomába ere-
dünk. Sétálunk a városka főterén majd meglátogatjuk a Dobra-folyó 
által vájt szurdok felett magasodó Dula-várat. Késő délután érünk 
szálláshelyünkre, ahonnan másnap könnyen megközelítjük autó-
buszunkkal a nemzeti parkon végigvezető, könnyen végigjárható 
tanösvényt. Lélegzetelállító természeti szépségek, sziklák, vízesések 
(17!), buja zöld növényzet, működő vízimalom, páratlan panoráma 
varázsolja el szemünket-lelkünket. Fürdőzési lehetőség, Tesla hatal-
mas vízerőmű turbinája 1895-ből (Sibenik áramellátását biztosítot-
ta) végül egy kellemes hajókázás aranyozzák be napunkat. További 
élmények a tengerrel körülölelt Trogírban várnak ránk! Főterére 
hidakon és hangulatos, szűk utcácskákon jutunk el. Megtekintjük 
a XIII. századbeli Szent Lőrinc dómot, Dalmácia egyik legszebb 
román stílusú műemlék székesegyházát és korzózunk a pálmafás 
sétányon. Hazafelé utunkban a délszláv zseni, Nikola Tesla smiljani 
emlékmúzeumában rácsodálkozunk a tudós-újító bravúros techni-
kai érdekességeire. Határátlépés után, Nagykanizsa belvárosában 
teszünk egy kis sétát majd folytatjuk utunkat Budapestre.
(3nap/ 2éj; utazás autóbusszal, idegenvezetővel; szállás 2 ágyas össz-
komfortos szobákban; ellátás félpanzió; Horvátország; horvát kuna)

Részvételi díj: kidolgozás alatt
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2020. 06. 20. szombat
Szőreg — A rózsa hazájában virágdíszbe öltöznek a település ut-
cái, terei. Csoportunkkal ellátogatunk egy rózsatermelőhöz, hogy 
a „földközelből” is megismerjük a termesztés titkait, a rózsamú-
zeumban a múlt eszközeit. A kulturális programok mellett fő att-
rakció a késő délutáni felvonulás, amikor több százezer rózsaszállal 
feldíszített ünnepi menet vonul végig Szőreg utcáin.
 Részvételi díj: 9400 Ft (ebéddel)

2020. 06. 23. kedd
Budapesti séta — Gül Baba türbéjéből 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 keresz-
tény európa területén. Idegenvezetőnk segítségével megelevenedik a 
múlt, mikor Magyarország jelentős része török uralom alatt állott.
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 

(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + 1600 Ft

2020. 06. 26. péntek
Fertő-tavi romantika hajózással — A Fertő-tó környékét már a ró-
maiak is kedvelték, romantikája napjainkban is elvarázsolja látoga-
tóit. Ausztriával közös büszkeségünk a Világörökség része, hazánk 
harmadik legnagyobb tava. A nádgyűrűvel körbevett sztyeppés tó 
egyedülálló növény- és állatvilág otthona, partvidéke télen-nyá-
ron kellemes kikapcsolódásra hívogató, szikes terület. A nemrégi-
ben felújított fertőrákosi kőfejtőben a felszínen és a barlangban is 
megismerkedünk a természeti, kőzettani és őslénytani értékekkel, 
az időalagútban őscápák, bálnák és delfi nek „kelnek életre”, a bar-
langszínházban kulisszatitkok tudói lehetünk. Kirándulásunkat egy 
sétahajózással koronázzuk, Fertőrákosról az osztrák vizekre. Ter-
veink szerint Fertőmeggyesnél a strandszigetet körülölelő kanáli-
son hajózunk, megtekintjük víziszínpad aktuális díszletét, majd 
hajónk Illmitz felé kanyarodik és a Fertő-Hanság Nemzeti Park 
peremkerületén haladva visszatér Fertőrákosra.
 Részvételi díj: 10 400 Ft ebéddel
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JÚLIUS

Az év második felétől részvételi díjaink módosulhatnak.

2020. 07. 03. péntek
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 Természetjá-
ró Klub tette gyalogosan elérhetővé, a fahidak, lépcsősorok, kor-
látok 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 magasabb-
ra. A völgy kb. 600 méter hosszú, és 70 méter a szintkülönbség, a 
talpunk alatt dübörögve zúdul le víz 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 Schnee-
bergre illetve a hüttében pótoljuk az elvesztett energiánkat, míg az 
aktívabbak egy kicsit tovább merészkednek. A fogadótól egy szer-
pentines ösvény visz fel a Hausstein sziklacsúcsra (664 m), ahon-
nan 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 parkjá-
ba. A kastély Harrach gróf megbízásából Hildebrandt tervei alapján 
épült, majd a Habsburg család nyári rezidenciájaként és vadász-
lakként szolgált. A helyhez kötődik, hogy III. Károly itt hunyt el 
gombamérgezésben, melynek következtében kihalt a Habsburg-ház 
férfi ága. Lánya, Mária Terézia követte őt a császári trónon.
 Részvételi díj: 11 900 Ft
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2020. 07. 08. szerda
Budapesti séta — Sörgyár vagy múzeum? Mindkettő! Áll Kőbá-
nyán egy gyár, Zsolnay kerámiákkal, csillárokkal, rézüstökkel, kom-
lópárával, meleg malátaillattal, hatalmas mészkőpincével, szalagon 
táncoló üvegekkel. Ezt látni kell! Sörmúzeum fi mvetítéssel, tárlat-
vezetéssel, gyárlátogatással és kóstolással.
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 
(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + belépő vezetéssel

2020. 07. 10. péntek
„Hej Dunáról fúj a szél” — Szigetköz, a Duna ajándéka. Vadregé-
nyes holtágakkal, tavakkal, sodró folyóágakkal, szigetekkel tagolt 
vidék, vadászok, halászok paradicsoma. Hédervár a Héderváry grófi  
család ősi fészke, rájuk emlékezünk az 1300 körül épített Boldog-
asszony-templomban, mely egyszerre volt plébániatemplom, Má-
ria-kegyhely, s egyúttal a Héderváry család temetkezőkápolnája 
is. Lipóton, a nemzeti park tanösvényén a háborítatlan vízivilág-
gal először gyalogosan ismerkedünk, majd lovaskocsira és hajóra 
szállunk, hogy tovább fokozzuk élményeinket. Mosonmagyaróvár 
ősi városunk, épp ideje, hogy felfedezzük szépségét!
  Részvételi díj: 10 400 Ft ebéddel

2020. 07. 14. kedd
Irány a Kopácsi-rét! — A Dráva és a Duna összefolyásánál kisha-
jóval és gyalogosan járjuk be a hihetetlen nyugalmat árasztó mo-
csaras, lápos, Kopácsi-rét rejtekét. A cölöpökre épített pallókról hi-
hetetlenül gazdag állat- és növényvilág tárul elénk, a vízivilág pazar 
természeti szépségében gyönyörködünk. A nap során körülnézünk 
Eszéken, Dráva-parti városban. A hajó indulásának függvényé-
ben megtekintjük a várnegyed épen maradt barokk erődítményét, 
a katedrálist és ha marad időnk az óváros szecessziós épületsorát. 
(Horvátország; kuna) Részvételi díj: 11 400 Ft
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2020. 07. 17. péntek
Az Alpok gyöngyszeme: Puchberg, libegőzéssel — Puchberg egy 
romantikus völgyben fekszik, klimatikus gyógyhely és egy letűnt 
világ hangulatát idéző kedves fürdőváros. Sétálunk a tónál, megcso-
dáljuk a közeli sonnleiteni vízesést, a környékbeli „varázshegyeket” 
és libegővel hódítjuk meg a Schneeberget. (Ausztria, euro)
 Részvételei díj: 12 400 Ft

Klubirodánk 2020. július 7-től július 30-ig szabadság miatt zárva tart. 
A szabadság a meghirdetett programjainkat nem érinti.
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AUGUSZTUS

2020. 08. 14. péntek
Árva vára kisvonatozással — Magas sziklaszirten sasfészekként il-
leszkedik a gyönyörű tájba, a történelmi Magyarország északi határán. 
Az isteni természet és az emberi akarás csodája, Balassák, Th urzók és 
Th ökölyk baljós, legendás, ősi vára, múltunk egy darabja Szlovákiá-
ban. Legmagasabb tornyából (112m) pazar kilátás nyílik a környékre. 
A környék felfedezésére a muzeális jellegű keskeny nyomtávú erdei 
vasút tartogat feledhetetlen élményt.  Részvételi díj: 12 400 Ft

2020. 08. 18. kedd
Zselici varázslat — Somogyországi kalandjainkat a Bőszénfai Vadas-
parkban kezdjük, dámszarvasok, vaddisznók, őzek és mufl onok tár-
saságában. Lovaskocsizunk olyan területre, ahol nagy számban élnek 
gímszarvasok, hogy a lehető legközelebbről megfi gyeljük az állatokat. 
Ebéd után a Zselici Tájvédelmi Körzet szívében létesült Csillagpark-
ba utazunk. A Zselic háborítatlan vidéke az alacsony fényszennye-
zettség tekintetében egyedülálló, ezért létesült itt megfi gyelő- és be-
mutató állomás. Vendéglátóink derült időben távcsöves bemutatón 
ismertetnek meg az égbolttal, a természeti kiállításon a Zselic élő-
világával, a meteoritok főbb fajtáival, a fényszennyezés környezeti 
hatásaival, valamint a Hubble űrtávcső történetével és jelentőségé-
vel. A planetáriumban a csillagos égboltot bemutató, egész-kupolás 
ismeretterjesztő fi lmet láthatunk és nem hagyjuk ki a 25 méter ma-
gas fa szerkezetű kilátót, ahonnan az univerzum részeként a csodás 
vidéket szemlélhetjük a magasból. Részvételi díj: 12 400 Ft (ebéddel)

2020. 08. 19. szerda
Budapesti séta — A nemrégiben újra megnyílt Svábhegyi Csillag-
vizsgálóba látogatunk, melynek kupolájában állítólag 50 ember el-
fér. Fővárosunk legszebb és legromantikusabb csillagvizsgálójában 
2 órás komplex nappali programon veszünk részt. 
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 
(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + belépő vezetéssel
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2020. 08. 25–27. kedd–csütörtök
Zemplén tetején, Hegyköz rejtekén
1. nap: Utunk először a sárospataki Rákóczi-várhoz vezet. A vár 
legnagyszerűbb reneszánsz műemlékünk, komor Vörös-toronnyal, 
könnyed Lorántff y-loggiával, Sub-Rosa erkéllyel, lőrésekkel, orna-
mentális falfestménnyel, lovagteremmel és hamísítatlan középko-
ri hangulattal. Kilátóteraszáról csodás kilátás tárul elénk a Bodrog 
folyóra és a környező hegyekre. Sátoraljaújhelyen és Széphalmon 
nyelvújítónk, Kazinczy Ferenc nyomában járunk, majd a Kaland-
parkban libegőről élvezzük a táj szépségét. A Hegyköz rejtekén, 
Telkibányán, pihentető erdei környezetben lévő szálláshelyünkön 
térünk nyugovóra. (Hotel Ezüstfenyő; 2 éj)
2. nap: Reggeli után a hollóházi porcelánbirodalomban gyárláto-
gatáson veszünk részt, megtekintjük a múzeumot, és a modern 
templom egyedülálló porcelánkálváriáját. Hollóházáról a Zemp-
lén csodájaként újjáéledő Füzéri vár meghódítására indulunk, mely 
egy meredek falú vulkáni kúp tetején tör az ég felé. A várat a 13. 
század elején építették, így legkorábbi várainak egyike. Nemrégi-
ben jelentős felújításon esett át az úgynevezett Alsó Vár, megújult 
a Felső Vár várkápolnája, palotaszárnya és alsó bástyája. A Felső 
Várig nem könnyű feljutni, de időnkbe belefér és megéri a fáradsá-
got. „Aranygombos Telkibányán” megtekintjük a kopjafás temetőt 
és az ércmúzeumot.majd visszatérünk a szállodánkba.
3. nap: A Károlyiak egykori birtokán, Pálházáról a hegyek között 
megbújó kőkapui vadászkastélyhoz hazánk legrégebben műkö-
dő erdei kisvasútján kirándulunk. Ha tovacsattogott a kisvonat, 
hallgatjuk a természet csöndjét, megfejtjük a faszobrok jelentését 
és fotószünetet tartunk az Áfonyás-tónál. A füzérradványi Káro-
lyi-kastély különleges klímájú angolparkja több száz éves faóriá-
sairól híres. Búcsúzásképpen átöleljük a leghíresebbet, az 1721-ben 
ültetett, gigantikus Rákóczi platánt és visszaindulunk Budapestre. 
(3nap/ 2éj; utazás autóbusszal, idegenvezetővel; szállás fürdőszo-
bás 2 ágyas szobákban; félpanziós ellátással)
 Részvételi díj: 79 900 Ft  Egyágyas felár: 9800 Ft
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2020. 08. 28. péntek
Bajmóc mesés várkastélya és a lombkorona torony — A mesés 
bajmóci várkastély és várbarlangja Szlovákia egyik gyöngyszeme. 
A romantikus francia kastélyok hangulatát idézi, bár mai állapo-
tában még alig száz éves, de így is Szlovákia legszebb és legláto-
gatottabb 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 választhat-
nak, hol szeretnék tölteni a nap hátralévő részét. 1. Kellemes sétára 
csábít a várudvar, Mátyás király 700 éves hársfája és Szlovákia leg-
régebbi, 390 fajt felsorakoztató állatkertje az elefánt- és majompa-
vilonnal, akváriummal, terráriummal. 2. Aki szeretne, idegenve-
zetőnkkel tarthat a lombkorona szint élővilágának meghódítására. 
A környék turisztikai attrakciója a nemrégiben létesített 30 méter 
magas lombkorona torony. A parkolóból mintegy 15-20 perces sé-
tával, 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 madár-
távlatból látjuk a Bajmóci várkastélyt. (Szlovákia; euro)
 Részvételi díj: 9400 Ft  Gyermekkedvezmény 2000 Ft

2020. 08. 29. szombat
A Tisza-tó — Hazánk második összefüggő vízrendszere, a ma-
darak és az édesvizi élőlények kedvelt paradicsoma. A poroszlói 
ökocentrum látványosan mutatja be a Tisza-tó és a Tisza-völgy 
eddig rejtett természeti csodáit. európa legnagyobb édesvízi akvá-
riumában olyan élményben lehet részünk, mintha a tó mélyén sé-
tálnánk. Üvegjárdáról felülről is beleshetünk a halakkal teli akvá-
rium életébe, a földszint üvegfalon keresztül pedig az épület körül 
létrehozott mesterséges tó életét kísérhetjük fi  gyelemmel. Látha-
tunk kormoránokat, jégmadarakat, rózsás gödényeket. A tó fölött 
pallókon sétálunk és nagy csónakokkal vízre szállunk.
 Részvételi díj: 10 400 Ft (ebéddel)  Gyermekkedvezmény 2000 Ft
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SZEPTEMBER

2020. 09. 01–02. kedd–szerda
Szamos-menti barangolás — Egyik csoda a másik után Má-
tészalkától Nagykárolyon, Szatmárnémetin át Nagybányáig. 
Részletes program és részvételi díj kidolgozás alatt! (2 nap/ 1éj; 
utazás autóbusszal, idegenvezetővel; szállás 2 ágyas összkomfortos 
szobákban; ellátás félpanzió; Románia; lej)
 Részvételi díj: kidolgozás alatt

2020. 09. 04. péntek
Pécs — a kultúra városa Felkeressük a Székesegyházat, a Cella Sep-
tichora Látogatóközpontot (ókeresztény sírkamrák). Megismerke-
dünk a Széchenyi tér látnivalóival és Gázi Kászim pasa dzsámijá-
val. Elmegyünk az Egyetemi könyvtárba, ahol a Klimó Könyvtár 
és Egyetemtörténeti Gyűjteményt tekintjük meg és ha nem lesz 
akadálya, a pécsi Nemzeti Színház épületébe is bekukkantunk. 
Autóbuszunkkal felmegyünk a Misina tetőre, hazánk legmagasabb 
épületéhez, a 197 m magas TV toronyhoz, ahonnan gyönyörű pa-
noráma nyílik a városra. Részvételi díj: 11 900 Ft (ebéddel)

2020. 09. 10. csütörtök
Gödöllő környékén — Máriabesnyő kegytemploma nemrégiben 
bazilikai rangot kapott. Bucsujáró hellyé kegyszobra tette, melynek 
megtalálása csodás körölmények között történt. DomonyvöIgy szí-
vében a Lázár Lovaspark attrakcióit élvezzük, az istállóktól a Vi-
lágbajnokok terméig bejárjuk a területet lovasbemutatón veszünk 
részt és jó idő esetén kocsikázunk.
  Részvételi díj: 9900 Ft (ebéddel)

2020. 09. 12. szombat
Százhalombatta egyáltalán nem unalmas! Sőt! — Százhalombatta 
környéke a bronzkor óta lakott. A modern kisváros múltbéli örök-
ségét megbecsülve, korábbi ipari jellegét megtartva mégis megújult 
arculatát mutatja vendégeinek. Nevét a város határában található 
vaskori halomsírról kapta. Látnivalói: Szent István tér a Makovecz 
Imre által tervezett templommal és a Csodaszarvas díszkúttal, Szerb 
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templom és Egyházi Múzeum. A Matrica Múzeum a város tízezer 
éves múltjába enged betekintést. Régészeti Parkja egyedülálló a 
maga nemében, korai vaskorban emelt halomsírokat, bronzkori, 
vaskori falu részletek korhű másolatait tartalmazza, valódi lakó-
házakkal, melléképületekkel és használati tárgyakkal.
 Részvételi díj: 9400 Ft (ebéddel)

2020. 09. 15. kedd
Ahová a csönd is piheni jár — Úrvölgy és Vlkolinec A Donovaly 
felé vezető út melletti, síparadicsomok és gyógyfürdők közelében 
lévő Úrvölgy falucskát rézlelőhelye és csipkeverő iskolája tette is-
mertté. Érintetlenségét, egészséges klímáját, a hegyi emberek egy-
szerűségüket mindmáig őrzik. A valamikori bányász múltra em-
lékeztet a kocsma, a Klopacka (Kopogtató) Vendégfogadó, a falu 
lakóházai és egy bűbájos „zenélődoboz”, melynek ajtaja minden 
órában kinyílik. Kirándulásunk másik attrakciója a Felvidék leg-
látványosabb hagyományos építkezésű faluja Vlkolínec (Farkasd). 
A Nagy-Fátra hegyeinek ölelésében, csodaszép természeti környe-
zetben fekszik. A Világörökség részét képező, máig is lakott falu 
tulajdonképpen egy eleven skanzen. Itt 45, az Észak-Kárpátok né-
pi építőművészetére jellemző, kőalapon emelt, agyaggal kent falú 
zsindelyes fából készített tájház mesevilágában töltekezünk. (Szlo-
vákia; euró) Részvételi díj: 10 400 Ft

2020. 09. 16. szerda
Budapesti séta — A pezsgőkultúra születése Budafokon A Törley 
pezsgők története majdnem másfél évszázadra nyúlik vissza. A pin-
cerendszer ódon falai közt, autentikus helyszínen mutatják meg, 
hogy hogyan is készül e nemes ital. (pinceséta kóstolóval)
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 
(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + belépő vezetéssel

2020. 09. 19. szombat
Békés barangolás a „Viharsarokban” — Gyomaendrődöt termé-
szeti értékei mellett a Kner Nyomda tette híressé. Kner Imre egykori 
lakóházában található az egyedülálló nyomdaipari és családtörté-
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neti anyag, az Erzsébet ligetben pedig a lombkoronasétány és a ki-
látó az újdonság. Békés híres szülötte Jantyik Mátyás festőművész, 
a nevét viselő múzeum mutatja be a környéken élők mindennapjait. 
Békéscsabán megtekintjük Közép-európa legnagyobb evangélikus 
templomát, a Munkácsy Mihály Múzeumot, a Gabonamúzeumban 
a paraszti gazdálkodás emlékeit, a Meseházban sajátos népi ihleté-
sű mesevilág tárul elénk.  Részvételi díj: 11 900 Ft (ebéddel)

2020. 09. 22. kedd
Élmények a „szőke Tisza” kanyargós vidékén — Tiszacsegénél egy 
órás hajókiránduláson veszünk részt, majd Tiszadadán egy domb-
oldalról — 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 tisza-
dobi kastélyát. Sétálunk a kastély parkjában és vezetett séta kere-
tében belülről is megismerkedünk a kastély szépségével.
 Részvételi díj: 11 900 Ft (ebéddel)

2020. 09. 22. kedd
Budapest szívében található — rangban az esztergomi bazilika 
után második — legnagyobb templomunk, a Szent István Bazili-
ka, mely alapító királyunk tiszteletére lett elnevezve. Hild József, 
Ybl Miklós majd Kauser József építette neoreneszánsz és klasszi-
cista stílusban. Az épület mindamellett, hogy egyházi szerepét is 
betölti, kulturális kincsünk, mellyel sétánkon kívül-belül, alul-felül 
részletesen megismerkedünk.
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft
(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + 1600 Ft + felvonó

2020. 09. 23. szerda
Budapesti séta — Semmelweis Ignác egykori szülőházában mű-
ködő Orvostörténeti Múzeum az orvostudomány és gyógysze-
részet hazai és nemzetközi történetéből tárlatvezető segítségével 
nyújt érdekes ízelítőt.
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft
(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + belépő vezetéssel
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2020. 09. 26. szombat
Évezredek, évszázadok nyomában a Balaton-felvidéken — Idő-
utazásunk római kori kincsekkel kezdődik, Tác-Gorsiumban, a 
középkorban folytatódik a vörösberényi erődtemplomban és Ba-
latonalmádi vörös homokkőből épült templomában. Ez utóbbi ér-
dekessége, hogy freskóin a Balatonhoz illően, az evengélium „vizes 
jelenetei” láthatók. Következő megállónk Alsóörs gótikus udvarhá-
za, a Törökház, valamint a Balaton-felvidék legszebb román stílusú 
falusi temploma, csodálatos kilátással a Balaton keleti medencéjé-
re és a Tihanyi-félszigetre. Csopakon csobogó pataknál csikorog 
a malomkerék, ebédidő lévén egy csöppet megpihenünk. Délután 
újabb élmények várnak ránk Balácán, a Villa Romána birtokon, majd 
megcsodáljuk Litér Árpád-kori templomát. (Szlovákia; euró)
 Részvételi díj: 9900 Ft (ebéddel)

2020. 09. 29. kedd
Garam-menti emlékeink —A festői dél-szlovákiai dombvidéken 
Béla községben helyezkedik el a történelmi kastélyszálló, melynek 
aulájában a luxus és hagyomány tökéletes ötvöződését láthatjuk. 
A kéméndi tájházban a kurtaszoknyás népviseletről látunk-hallunk, 
majd a bényi kéttornyú templom és rotunda magyar vonatkozásai 
kötik le fi gyelmünket. Oroszkán a hadtörténeti magánmúzeumban 
hihetetlen mennyiségű háborús emlékeket őriznek. 
 Részvételi díj: 8900 Ft

Találkozzunk újra a Nyugdíjas Expón!
Csak ott, csak azon a két napon a tagsági díj 3000 Ft/év!

Vendégeink kézhez kapják jövő év eleji programajánlatunkat 
és népszerű előadók műsorait láthatják mindkét napon!

Klubtagjainknak ingyenes belépést biztosítunk a Nyugdíjas Expóra!
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OKTÓBER

2020. 10. 02. péntek
Pécsett, a Zsolnay Kulturális Negyedben töltjük napunkat — 
A városrész megismerése és a Zsolnay Mauzóleum megtekinté-
sét követően megnézzük a kiállításokat (Család- és Gyártörténeti, 
Rózsaszín Kiállítás, Gyugyi-gyűjtemény) és megtudjuk az eozin titkát.
 Részvételi díj: 11 900 Ft (ebéddel)

2020. 10. 03. szombat
Nem is gondolnánk, hogy Cegléd mennyi látnivalót tartogat! — 
Lássuk csak! Városháza épülete, Kossuth erkély, Dózsa-szobor, Hild 
József tervezte Református Nagytemplom, a Kossuth Múzeumban 
Patkós Irma emlékkiállítás, Dobmúzeum. Szolnok feledhetetlen 
látványossága a Reptár, melyet ez alkalommal alaposabban felfe-
dezhetünk és még a botkormányhoz is beülhetünk.
 Részvételi díj: 9900 Ft (ebéddel)

2020. 10. 06. kedd
Vác titkai — és egy kis könnyű őszi séta az erdő rejtekén - meglepe-
téssel. Tudta, hogy Vácon található Magyarország egyetlen Diadalíve 
és hazánk legnagyobb, háromszög alaprajzú barokk főtere? Ismerősek 
a váci múmiák? És látta már Pom-Pom vagy Gombóc Artúr „atyja”, 
Sajdik Ferenc karikaturista kiállítását? Ismerje meg velünk Vác ke-
vésbé ismert érdekességeit. Részvételi díj: 9900 Ft (ebéddel)

2020. 10. 09. péntek
Mezőföld bokrétái — Ozora, Simontornya és Cece Ozora várkas-
télya 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? Mi-
lyen volt az itt élő török várkatonaság élete? Hogyan lett a várból 
barokk kastély, majd uradalmi magtár és börtön? Vártörténeti sé-
tánkon választ kaphatunk kérdéseinkre, majd Simontornyán folytat-
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juk lovagi vártúránkat. Rögtön szembetűnik a különbözőség, hogy 
a simontornyai vár védelmi céllal épült. Magasra törő, tömör for-
máival, hazánk egyetlen épen maradt reneszánsz épületegyüttese. 
Történelmi ismereteink gyarapítása után a képzőművészet világába 
érkezünk Cecén. A település híres szülötte Csók István festőművész. 
Felújított emlékházában munkásságával ismerkedünk.
 Részvételi díj: 9900 Ft (ebéddel)

2020. 10. 10. szombat
Bódva-völgye gyöngyei — Boldva, Edelény, Szinpetri, Tornaszen-
tandrás Kirándulásunk legimpozánsabb látnivalója a nemrégiben 
felújított edelényi L’Huillier-Coburg kastély, hazánk legnagyobb 
és legjelentősebb barokk kastélya. A többi település is páratlan ér-
tékeket őriz az országjárás szerelmeseinek! Pl. Szinpetriben a vi-
lág legnagyobb könyve, Tornaszentandrás ikerszentélye és Boldva 
XII. sz-ban épült református templomának monostora, melyben a 
Halotti beszédet írták. Részvételi díj: 12 900 Ft (ebéddel)

2020. 10. 11–12. vasárnap–vasárnap
Kirándulás Tenkes kapitány földjén, Villány környékén — Bár er-
refelé szinte minden a borról szól (Palkonya többszintes pincefaluja, 
Villánykövesd pincesora, Villány Kékoportója), műemlékek sorával is 
találkozunk. Siklóson a Malkocs-bej dzsámit, Máriagyüdön a zarándok-
templomot keressük fel. Szállás Harkányban, fürdőzési lehetőséggel.
(2 nap/ 1éj; utazás autóbusszal, idegenvezetővel; szállás 2 ágyas 
összkomfortos szobákban; ellátás félpanzió)
 Részvételi díj: 32 600 Ft  Egyágyas felár: 12 000 Ft

2020. 10. 14. szerda
Budapesti séta — Wekerle az 1900-as évek elején épült „lakótelep” 
izgalmas része fővárosunknak. Földszintes és emeletes társasházak, 
kanyargós utcák, fa oromfalak és -erkélyek, különböző formájú és dí-
szítésű ablakok, a spaletták, csúcsos, élénk színű cseréppel fedett tetők. 
Aki itt él, a népi szecesszióban és egy lakható városrészben lakik.
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 
 (vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + 1000 Ft
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2020. 10. 15. csütörtök
A Bükkalja kaptárkövei némi gyalogtúrával — Cserépváralja, 
Cserépfalu, Szomolya. Tufába vájt barlanglakások, Subalyuk-szik-
labarlang és a titokzatos kaptárkövek. Ősi temetkezési helyek, kelta 
sírok vagy a honfoglalók áldozati oltárai?
 Részvételi díj: 9900 Ft (ebéddel)

2020. 10. 20. kedd
Vizsoly, Boldogkőváralja, Tarcal — kirándulás középkori lakomá-
val Vizsolyban a felbecsülhetetlen értékű, eredeti Vizsolyi Bibliát 
őrző Árpád-kori református templomban megcsodáljuk a freskó-
művészet remekeit és egy kicsit belefeledkezünk a nyomdászat tör-
ténetébe. Időutazásunkat a sziklagerincen magányosan álló, festőien 
fennkölt Boldogkő várában folytatjuk. A megújult vár mostanság a 
lovagkor szellemében varázsolja el a látogatókat, fantasztikus pano-
rámával, középkori élményekkel. 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 – vagy-
is lelkes csoportunkat. Ebédünk középkori lakoma lesz, fa tálakon 
négy fő részére csirke, kacsa, csülök – mi szem-szájnak ingere – fa 
kanállal és ötágú villával. Tarcalnál megállunk a nagyon szép kör-
panorámát nyújtó domb tetején felállított monumentális nagysá-
gú Áldó Krisztus szobornál.
 Részvételi díj: 14 400 Ft (középkori lakomával)

2020. 10. 21. szerda
Budapesti séta — Látogatás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár-
ban. Az egykori pesti „mágnásfertály” egyik legszebb épülete, az 
eredetileg főúri Wenckheim-palota több mint 80 éve ad otthont a 
könyvtárnak, a Pálff y-palota a Zenei Gyűjteménynek.
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 
 (vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + belépő vezetéssel
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2020. 10. 22. csütörtök
„Szállnak a darvak” — Darules a Hortobágyon. A Tisza-tavi Ma-
dárrezervátum - a több mint száz fészkelő faj mellett - több száz-
ezer madárnak nyújt vonulás közbeni pihenőhelyet, így európa 
legnagyobb madárvonulási központja. Az ősz beköszöntével meg-
érkeztek a darvak a Hortobágyra. Ezen időszak legvonzóbb ter-
mészeti eseménye a daruvonulás. A daru a Hortobágyi Nemzeti 
Park jelképe és egyben az egyik legféltettebb természeti értékünk. 
Az őszi naplemente idején látványosan, kisebb-nagyobb csopor-
tokban húznak éjszakázó helyeikre. A több tízezer daru naponta 
ismétlődő mozzanatának, a daruhúzásnak a megtekintésére vállal-
kozunk helyi szakvezető segítségével. A program első része a HNP 
Látogatóközpontban a 2018-ban készült „Darumadár fenn az égen” 
fi lm vetítésével indul, melyet egy, a darvakról szóló rövid tájékoz-
tató követ. Ezt követően autóbuszunkkal közelítjük meg a terepet, 
ahol szakvezetőnk kíséretében egy kis gyaloglásra kell számítani. 
Sötétedést követően térünk vissza autóbuszunkhoz. Várható visz-
szaérkezés Budapestre 22:00 óráig.
 Részvételi díj: 8900 Ft

2020. 10. 24. szombat
Őszi színek az Alpokalján— Kirándulásunk első állomása a fris-
sen felújított Csornai Premontrei Apátság, majd tovább utazunk a 
szelídgesztenye hazájába. Élvezzük az ősz hangulatát a cáki pince-
soron, Velemben és a népi üdülőfaluban, Novákfalván. Délután a 
nemrég felújított , modern technikai eszközökkel felszerelt kőszegi 
Jurisics-várban vendégeskedünk.  Részvételi díj: 11 900 Ft (ebéddel)

2020. 10. 27. kedd
„Néma barátok” és bányászmúlt a Vértes ölelésében — Majk-
pusztán az egységben fennmaradt és megújult kamalduli remete-
ség épületei, a remeteházak, a díszes konvent, a templomtorony. 
A némasági fogadalmat tett barátok életéről hallottak különösen 
nagy hatással vannak a látogatókra. Egészen más, de ugyancsak ér-
dekességeket tartogatnak kirándulásunk többi állomásai. Az akna-
bejáráson az oroszlányi bányászok embert próbáló munkája tárul 
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elénk. Gánton a bauxit bányászat bölcsőjében ma már marsbéli táj 
(remek fotótéma), egyedülálló geodéziai park és érdekes múzeum 
hirdeti az egykori termelést. Részvételi díj: 9900 Ft

2020. 10. 28. szerda
Róth Miksa alkotásai megannyi műemlék épületünkről köszön-
nek ránk — A császári és királyi üvegfestő munkásságát Nefelejcs 
utcai emlékházában követjük nyomon. Nevéhez fűződik számos 
középület, többek között a budapesti Országház, a Zeneakadémia 
vagy a Gresham-palota ólomüveg ablakainak készítése. A művész 
egykori lakóháza szépen felújított műemlék épület, a lakás csak-
nem sértetlen század eleji enteriőrje képet nyújt a főváros nagy 
korszakának polgári világáról is.
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 
(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + belépő vezetéssel

2020. 10. 30. péntek
Budapesti séta —Miről mesélnek a Deák tér környékének palotái? 
Tudta, hogy 1874 óta viseli a ‚haza bölcsének’ Deák Ferencnek a ne-
vét? Előtte mi volt itt? Az Orczy-házban Iskola, sírkőfaragó műhely, 
mikve, borospince, nyomda. Az Anker-palota története a pénzről 
szól, az Erzsébet tér története a pénztelenségről. A Földalatti Vas-
úti Múzeum a kontinens első -1896. május 2-án átadott- földalat-
tijának állít emléket, meglepően érdekes kiállítással.
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 

(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + 1600 Ft
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NOVEMBER

2020. 11. 04. szerda
Budapesti séta — Kodály Zoltán Emlékmúzeum Kodály 1924 ok-
tóberétől haláláig, 1967 márciusáig lakott a ma nevét viselő Körön-
dön. Eredeti formájában, teljes berendezéssel mutatja be a mester 
egykori otthonát.
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 
 (vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + belépő vezetéssel

2020. 11. 07. szombat
Erődről erődre — Kirándulásunkon Közép-európa legnagyobb 
katonai komplexumával ismerkedünk. Legújabb attrakció a komá-
romi erődrendszer régi-új tagja, a korhűen felújított Csillagerőd. 
Egyik érdekessége, hogy a Szépművészeti Múzeum hányatott sorsú 
gipszgyűjteménye is itt került elhelyzésre. A Monostori erőd min-
dig tartogat újdonságokat, a túloldali Öregvár ódon hangulatával 
ejti rabul látogatóit. 
 Részvételi díj: 7900 Ft

2020. 11. 08. vasárnap
„Hírös város Kecskemét” — Ki ne hallott volna Kodály kecskemé-
ti kötődéséről, a Cifra Palotáról, a szecessziós városháza épületéről, 
a harangjátékról, az Öregtemplomról, a Katona József színházról, 
a Leskowsky Hangszergyűjteményről és Bozsó János festőművész 
magángyűjteményéről ... és még sorolhatnánk a nevezetességeket, 
melyek jó esetben már nem teljesen ismeretlenek a városba látoga-
tóknak. Érdemes idegenvezetőnkkel még jobban megismerni, mert 
eleink gondoskodtak arról, hogy még csak véletlenül se unatkozzunk!
 Részvételi díj: 9900 Ft ebéddel

2020. 11. 11. szerda
„Libás kirándulás” — a program szervezés alatt, részletes infor-
máció honlapunkon lesz elérhető.
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2020. 11. 11. szerda
Budapesti séta — A régi Műcsarnok épületével, a mostani Képző-
művészeti Egyetem palotáját tekintjük meg, helyi vezető kalauzo-
lásáva. Legszebb része – az oszlopos, boltíves gazdagon díszített, 
aranyozott, stukkózott előcsarnokkal – fogad minket.
  Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 
(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + belépő vezetéssel

2020. 11. 17. kedd
Budapesti séta — Felmegyünk Budára… (1. rész) Megismerke-
dünk a középkori királyi palota legendákkal átszőtt falmaradvá-
nyainak külső részleteivel, már-már feledésbe merült titkaival az 
István-toronytól Nagy Lajoson és Luxemburgi Zsigmond király 
budai városképet megváltoztató királyi palota építéstörténetével.
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 
 (vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + 1600 Ft

2020. 11. 18. szerda
Budapesti séta — A Rózsák tere csodája Budapest egyik legszebb 
egyházi épülete a VII. kerületi Rózsák terét ékesítő Árpád-há-
zi Szent Erzsébet plébániatemplom, melyet budapesti sétánkon 
megtekintünk.
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft
 (vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + belépő vezetéssel

2020. 11. 20. péntek
Tokajhegyalja aranya — A tokaji borvidék geológiai, földrajzi adott-
ságai, valamint az egyedülálló mikroklíma az, ami a Himnuszban 
megénekelt csodával, a Nektárral örvendezteti meg a borbarátokat. 
A világon egyedülálló illat és ízvilág jellemzi e csodálatos borvi-
déken a királyok borát, a borok királyát. Miben rejlik a titok? Mi a 
különbség a szomorodni és az aszú között? Mitől van nemespenész 
a pincék falán? Kirándulásunkon mindenre fény derül! S mi min-
dent tartogatunk még erre a napra? Bodrogkeresztúron a Borecet 
Művekben és az Acetániában (Ecetmúzeumban) az ecetgyártás 
fortélyaival ismerkedünk. A felújított tolcsvai Szirmay—Waldbott 
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Kastélyban megidézzük a századfordulót, a Helia-D Herba-Kas-
télyban bőrünk szépségével törődünk, természetesen tokaji aszu-
val. Délután érünk Erdőbényére, egy autentikus pincelátogatásra. 
Vendéglátóink a kihagyhatatlan borkóstoló mellé cipóban sült csü-
lökkel várják csoportunkat.
  Részvételi díj: 12 900 Ft (estebéddel)

2020. 11. 24. kedd
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 fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 

(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + 1600 Ft

2020. 11. 25. szerda
Budapesti séta — Felmegyünk Budára… (2. rész) a Vármúzeum-
ba Megismerkedünk a középkori királyi palota megmaradt belső 
részeivel. Az egykori épület rekonstruált kápolnáját, gótikus ter-
mét, Mátyás király reneszánsz palotájának emlékeit helyi vezető 
mutatja be csoportunknak.
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 
(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + belépő vezetéssel

2020. 11. 28. szombat
Disznótor — a program szervezés alatt, részletes információ hon-
lapunkon lesz elérhető.

Többnapos ünnepi ajánlatainkat 
keresse honlapunkon, kérje klubirodánktól!
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DECEMBER

2020. 12. 01. kedd
Budapesti séta — Adventkor, Óbudán Egy kis római kor, némi 
 Zichy-kézjegy a városrész múltjában és egy csipenyi vidámság 
Krúdyval, a Fő tér csodálatos adventi díszeivel.
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 

(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + 1600 Ft

2020. 12. 02. szerda
Budapesti séta — Az angyali üdvözlettől a megtestesülésig vezető 
út csodája az elmúlt századokban számtalan művészt megihletett. 
Vajon mi alakította a születéstörténet szereplőinek és helyszínei-
nek ábrázolásmódját? Lehet-e jelentősége egy-egy apró részletnek, 
színnek vagy mozdulatnak? Egyórás tárlatvezetésünk során a Szép-
művészeti Múzeum legszebb karácsonyi témájú képeinek varázs-
latos világával ismerkedünk.
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 
(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + belépő vezetéssel

2020. 12. 04. péntek
Giling-galang, szól a harang Grazban — Graz akár Ausztria ad-
venti fővárosa is lehetne, hiszen nincs másik olyan osztrák tele-
pülés, ahol egy település életében ilyen nagy szerepet játszana az 
ünnepvárás időszaka. Grazban a barokk épületek, idilli belső ud-
varok és futurisztikus művészeti remekek, művészet és kultúra, 
kissé mediterrán hangulat és modern életstílus, íz és élmény talál-
kozik egymással. Az óváros szinte minden terén adventi vásárok 
várják az érdeklődőket, különleges hangulatú hátteret biztosítva 
városnézésünkhöz. Elsőként a város szimbólumának számító, a 
Várhegyen álló óratoronyhoz megyünk fel, ahonnan tiszta időben 
beláthatjuk az egész várost és a környező havas hegyeket. Az óra-
torony harangjátéka alatt az épület oromzatán egy fából készült pár 
táncol, majd előbukkan egy három szólamban kukorékoló arany-
kakas. Visszatérve az óvárosba lehetőség lesz közös városnézésen 
részt venni. Megnézzük többek között az Operaházat, Városházát, 
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Dómot, Művészetek házát, Ferencesek templomát, városi parkot, 
majd a Főtéren álló 25000 égővel feldíszített karácsonyfát. (Auszt-
ria; euro) Részvételi díj: 13 900 Ft

2020. 12. 06. vasárnap
Advent Zágrábban — Horvátország fővárosában rendezik európa 
egyik legszebb adventi vásárát. Ilyenkor az ünnepvárás felfokozott 
hangulata járja be az óváros tereit és hangulatos utcáit. A főváros 
szívében, a Jelasic téren gazdag zenei programok zajlanak, a város-
központ sétálóutcáiban hagyományos kézműves vásárt találunk és 
élő jászolt. Ebben a miliőben helyi idegenvezetővel ismerkedünk a 
város nevezetességeivel, melyek történelmünkkel is kapcsolatosak. 
Gondoljunk csak arra, hogy Zágráb alapítása Szent László király 
nevéhez kötődik és még sok momentum, amikről majd sétánkon 
szó esik. Az Alsóvárosban elsétálunk a parksor ölelésében álló mo-
narchiás épületek mellett, majd a Felsővárosban a történelmi ó-
város mesebeli, zegzugos, középkori utcáin mélyedünk el a város 
régmúlt izgalmas eseményeiben a Káptalan domb katedrálisa és a 
Gradechen épületei között. A zágrábi adventi vásár külső része a 
Zrinjevac parkban található, szépen kivilágított fákkal, pavilonok-
kal. Nem hagyhatjuk ki a zágrábi piacot sem, ahol olyan speciali-
tásokat kóstolhatunk, mint cevap, a helyi rétes, a strukli. (Horvát-
ország; euro) Részvételi díj: 13 400 Ft

2020. 12. 08. kedd
Budapesti séta — Luca-naphoz közeledve, a Gellért-hegyi bo-
szorkányok vagy inkább a legendájuk nyomába eredünk. ... Színes 
cseppkövek, gyógyító növények, földből feltörő források misztikus 
helye ez fővárosunknak, de a boszorkányos összejöveteleknek is. 
MIlyen távolságokból repültek ide seprőjükön, és mi volt a céljuk 
a város felett? Vajon tényleg véget vetett Könyves Kálmán törvé-
nye üldözésüknek, vagy mégsem? Megtudhatjuk a Blocksbergen...
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 
 (vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + 1600 Ft
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2020. 12. 09. szerda
Budapesti séta — A Zwack-birodalomban „Das ist ein Unikum!” 
– kiáltott fel a császár, miután megízlelte. Látogatás az öt érzék mú-
zeumában, a Zwack-házban kóstolással, helyi szakvezetéssel, fi lm-
vetítéssel, kedvezményes vásárlási lehetőséggel.
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 
(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + belépő vezetéssel

2020. 12. 11. péntek
Advent Kassán — Meghitt ünnepvárás a történelemkönyvünk 
legszínesebb lapjait őrző városban. A középkori városmagon belül 
megtekintjük a Szent Erzsébet székesegyházat, mely a közép-euró-
pai 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 tekin-
tetünket, csakúgy, mint a Benes-dekrétum kikiáltásának erkélye. 
A Hóhér-bástya szomszédságában találjuk a Rákóczi-házat, vagy-
is a rodostói ház másolatát, ahol bepillanthatunk a száműzetésben 
élő Rákóczi fejedelmünk életének utolsó időszakába. A szépen fel-
díszített városközpontban megemlékezünk Kassa híres szülöttéről, 
Márai Sándorról, az egyik legkülönösebb életutat bejárt 20. századi 
magyar írónkról. Szabadidőnkben forraltborozunk, élvezzük a ki-
rakodóvásár sokszínűségét, a helyiek adventi készülődését. (Szlo-
vákia; euró) Részvételi díj: 11 900 Ft

2020. 12. 12. szombat
Advent Szlovákia fővárosában — Pozsonyban Óvárosi sétánkon 
idegenvezetőnkkel megtekintjük az egykori főnemesek palotáit, 
Közép-európa legrégibb egyetemének épületét, a Mihály-kaput, a 
Prímás Palotát és a Fő teret, hogy csak a legfontosabbakat említsük. 
Városnéző sétánkat az addigra fényárban fürdő adventi vásárban 
zárjuk. (Szlovákia; euró) Részvételi díj: 10 900 Ft
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2020. 12. 13. vasárnap
Varázslatos Mariazell — A hosszú út meseszép tájakon vezet 
Ausztria lenyűgözően szép környezetben magasodó kegytemplo-
mához, melyet Nagy Lajos magyar király kezdett el építtetni. Lát-
hatjuk a világ legnagyobb ádventi koszorúját, az egyik ház homlok-
zatán kialakított ádventi naptárt, a 300 kis fi gurát számláló faragott 
Betlehemet és a szent kutat. A Mesterek utcáján megismerhetjük 
a kézművesség titkait, egyedi készítésű ajándéktárgyakat vásárol-
hatunk. Egyénileg felkereshető a Pirker mézeskalácssütő üzem és 
a likőrüzem, ahol 33 különböző gyógynövényből készítik a híres 
mariazelli gyomorkeserűt. (Ausztria; euro)
 Részvételi díj: 14 900 Ft

2020. 12. 15. kedd
Budapesti séta — Karácsonyi mesék a Deák tértől a Bazilikáig. Az 
ünnep fénye ragyogja be lelkünket! A történelem folyamán az al-
kotó emberek hogyan élték meg a Karácsonyt? Milyen üzenete van 
egy értékes festménynek, milyen egy fi nom íznek vagy egy képze-
letet megindító mesének? Vajon hogy várta a Karácsonyt Ady? És 
kire gondolt szeretettel Lotz Károly? Benczúr mit üzen szakrális 
képeivel? Benünnket pedig beragyog a bazilika karácsonyi díszbe 
öltözött arany-bordó csillogása...
 Megrendeléskor fi zetendő szervezési díj 1200 Ft 

(vagy a helyszínen érvényesítendő a sétabérlet) + 1600 Ft

Kellemes karácsonyi ünnepeket 

és boldog új esztend�t kívánunk!
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Kedvezményes üdülési lehetőségek 
a BARÁTSÁG KLUB tagjai részére

Hunguest Hotels szállodákban, 4 országban, 26 szállodában

Kedvezmények:
• 5-20% azonnali kedvezmény szállodánként 

és időszakonként eltérő mértékben
• Térítésmentesen biztosított korlátlan ideig érvényes 

Hunguest Hotels Egyéni Törzskártyát, mely 10% ked-
vezményt nyújt pontjóváírás formájában valamennyi 
 Hunguest Hotels szállodában

A további részleteket keresse a Barátság Klub honlapján, 
majd tájékozódjon a szállodákról, 

a kedvezmény mértékéről a 
https://www.hunguesthotels.hu/baratsagklub/ 

oldalon! 

A kedvezmények igénybevételének feltételei:
A kedvezmények kizárólag közvetlen szállodai foglalás esetén 

vehetők igénybe és csak a szállodai saját szolgáltatásokra érvényesek. 
A kedvezmény a klubtagokkal együtt utazókra is érvényes 
(maximum két szobára) és évente korlátlan alkalommal 

vehető igénybe.

VÁRJUK MINDEN IDŐBEN NÁLUNK! 
HUNGUEST HOTELS
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Kirándulóbuszaink indulási és érkezési helyei

Kirándulásainkra különjárati bérelt autóbuszaink Budapestről, az M2-es met-
ró „Puskás Ferenc Stadion” megállójának közelében, a Dózsa György út — 
Kerepesi út kereszteződésében található OMV töltőállomás mellett, a BOK 
Csarnok (volt SYMA Csarnok) Dózsa Gy. úti bejáratával szemben lévő busz-
parkolóból indulnak és ide is érkeznek vissza. 

Gépkocsival a parkolás hétfőtől péntekig fi zetős, hétvégén ingyenes, a regge-
li és az esti órákban nem zsúfolt. A benzinkúton mosdólehetőség reggel 06:00 
órától lehetséges.

Az autóbusz és az idegenvezetőnk az indulás előtt tizenöt perccel érkezik a 
helyszínre. Idegenvezetőnk elhelyezi az ültető kártyákat, majd fogadja vendé-
geinket. Felszállás regisztrálást követően történik. Induláskor és a program so-
rán későkre maximum 5 percet várunk! (Esetleges hazautazást egyénileg, saját 
költségre kell megoldani!)

A tervezett útvonal mentén irodánkkal történő megbeszélés esetén vidéki 
fel- és leszállási lehetőséget — vendégeink saját felelősségére — biztosítunk pl. 
benzinkútnál, autópálya pihenőben, ahol autóbuszunk szabályosan és bizton-
ságosan megállhat. Budapesten belül nincs másik fel- és leszállási lehetőség!

Az autóbuszon a biztonsági övet kötelező becsatolni! Tilos menet közben a 
gépjárművezetőt zavarni, fi gyelmét a vezetéstől elvonni és higiéniai okokból a 
WC-t használni. Tilos továbbá állva utazni, dohányozni, állatot hozni, szúró- és 
vágó eszközöket használni, fagylalttal felszállni és olyan magatartást tanúsítani, 
mely a többi utastárs testi épségét veszélyezteti, nyugalmát zavarja, sérti, vagy 
megbotránkoztatja. Az utazásból a csoport vezetője a többiek védelme és prog-
ram zavartalan lebonyolítása érdekében kizárhatja az ittas, vagy tudatmódosult 
állapotban lévő személyt, a fertőző betegségben szenvedőt, vagy helyzetváltoz-
tatásra, alkalmazkodásra képtelen személyt.

A program során esetlegesen adódó rendkívüli eseményről két tanú aláírásá-
val jegyzőkönyv készítendő.

Az autóbuszban elhelyezett tárgyakért, értékekért felelősséget nem vállalunk. 
A program megkezdése előtt, alatt és után, a csoport leszállítását követően az au-
tóbusz bezárjuk, biztonsági okokból a gépkocsivezetőn kívül más személy nem 
tartózkodhat az autóbuszon.
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