MURAKÖZI KALANDOZÁS
Csáktornya – Varazsd - Trakostyán
Időpont:
Utazás:
Találkozás:
Indulás:

2018. augusztus 18.
autóbusszal
5.30 órakor a Blaha Lujza téren
6.00 órakor
Program:

Határátlépés után az első állomásunk Csáktornya (Čakovec). Várát a Csányi család
őse építtette a 13. század közepén. Eredetileg mocsárvár volt. Itt írta Zrínyi Miklós költő a
Szigeti veszedelmet és itt is hunyt el a vadkanvadászaton kapott
halálos sebe miatt. Itt szervezte Zrínyi Péter a vasvári békével
elégedetlen főurak mozgalmát és innen ment Bécsbe, hogy
tisztázza magát.
Varasd (Varaždin) település a régi vár körül alakult ki. II.
András királytól kapta meg a szabad királyi város címet, amit
későbbiekben IV. Béla is megerősített. Az erődítmény a 14.
század végén kerül a Cillei grófok kezébe. A város kulturális
fellendülése a reformáció és ellenreformáció idejére esik. Az
1776-os nagy tűzvész után sikerült a várost helyreállítani, így a
sok műemléknek köszönhetően vonzó célpont az idelátogató
turisták számára.
Kirándulásunkat Trakostyánban (Trakošćan) fejezzük be. A
török harcok idején ez a vár végvári szerepet töltött be, de a
török kiűzése után főúri udvartartás színhelyévé vált és ma a
historizmus jegyeit viseli magán. Miksa császár jutalmazta a
várral és a birtokkal a Draskovich-családot, akik hosszú ideig
birtokolták. Zrínyi Miklós bár hozományul kapta a várat, de
apósa mégsem akarta neki átadni. Ekkor került sor a vár
ostromára. A XIX. század derekán már nagyrészt romokban
hevert az épület, de a sors úgy hozta, hogy mégis egy
Draskovics mentette meg. Draskovich György császári tábornok nem kis ráfordítással
történelmi ruhába öltöztette. A belső termeket végigjárva a régi főúri világban érezhetjük
magunkat.
Részvételi díj: 9.790,- Ft/fő + helyszíni költségek (kb. 60 kuna)

Akciós ár: 9.290,- Ft/fő (július 19-ig való befizetés esetén)
Gyerekkedvezmény: 1.000,- Ft/fő (18 éves korig a teljes árból)
Biztosítás: 590,- Ft/fő
Fix ülőhely: 1.000,- Ft/fő
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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