SZLAVÓNIAI BARANGOLÁSOK
Raholca – Daruvár - Verőce
Időpont:
Utazás:
Találkozás:
Indulás:

2018. július 01.
autóbusszal
5.30 órától a Blaha Lujza téren
6 órakor
Program:

Első állomásunk Raholca, ahol Szlavónia legnagyobb és legismertebb romvára található. A
horvátok Ružicának is nevezik, amit Rózsavárnak fordíthatnánk. A várhoz több legenda is kötődik. Az
egyik szerint, amikor a horvátok a törökök ellen harcoltak, az egyik
csatában a várkisasszonynak, a szépséges Ružicának az apja és bátyja
is odaveszett. Ružica, hogy a vár népét megvédje, úgy döntött, hogy a
legerősebb lovaghoz megy feleségül, akit egy lovagi tornán fog
kiválasztani. A tornán nyugati lovagok is részt vettek. A győztes
közülük került ki. A lány azonban nem akarta kezét idegen lovagnak
adni, ezért kétségbeesésében egy szakadékba vetette magát.
Hamarosan az egész vidéken Ružica vérére emlékeztető vöröslő
rózsabokrok nőttek.
Daruvár beszédes címerében egy váron álló daru egyik lábával
kavicsot tart. A darumadár és a vár összevonása adja a város nevét. A
törökök kiűzése után az udvar birtokadományozásokkal Habsburg-hű
nemességet akart kialakítani. Közöttük volt Jankovich Antal is, aki az
adományozás után azonnal megépítette kastélyát a város fölé emelkedő
dombra. Ezenkívül felélesztette a termálvizű kupolás fürdőzés török
kultúráját és megépítette az Antal-fürdőt. Ötven év múlva elkészül a
János-fürdő is. Erre az időre esik a Juliev park kialakítása is, ezzel
Daruvár a Monarchia híres fürdői sorába emelkedett. A kastélyépítő fia
cseh munkásokkal pedig megépítette Horvátország legrégibb sörgyárát.
Verőce (Virovitice) IV. Bélától kapta kiváltságait, amit pár ével
később Mária királyné megerősített, és a királyi család kedvenc
tartózkodási helye volt. Itt állt egykoron nyári palotájuk is. Ebből
fejlődött ki Közép-Szlavónia legnagyobb, négy saroktoronnyal és széles
vizesárokkal védett vára. Ma a várnak a nyomát csak a város
utcaszerkezete őrzi, azaz az utak egy nagy négyzetbe futnak be, melynek
központjában egy terjedelmes kastély áll, melyet a XIX. század elején a
Pejachevich grófok építtettek. Ma egy helytörténeti múzeum kapott
helyett benne.
Részvételi díj:

9.990,- Ft/fő + helyszíni költségek (kb. 70 kuna)

Akciós ár: 9.490,- Ft/fő (május 31-ig való befizetés estén)
Gyerekkedvezmény: 1.000,- Ft/fő (18 éves korig, a teljes árból)
Biztosítás: 590,- Ft/fő
Fix ülőhely: 1.000,- Ft/fő
Megjegyzés: A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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