DÉLVIDÉKI BARANGOLÁSOK
VARASD – TRAKOSTYÁN VÁRA
Időpont:
2018. máj. 12, szept. 15.
Találkozás: 05.45 órától a Blaha Lujza téren

Utazás:
Indulás:

autóbusszal
06.00 órakor

Egy különleges vár a mai első úti célunk. Trakostyán vára távol a sűrűn lakott területektől,
hegyek között fekszik, egy kúp formájú dombon, melyet egy – ma már természetvédelmi területnek
számító - park és egy romantikus tó veszi körül. Alapjait a XIII. században rakták le. Később
először a Cillei, majd Corvin János birtoka lett, de számtalan más főúri család is birtokolta. A XVI.
Században került a vár a Draskovich család birtokába, akik azt a II. Világháború végéig
megtartották. Mai formáját az 1840 –es években nyerte el. Érdemes meglátogatni múzeumát, mivel
a vár a világégést komolyabb károsodások nélkül és nagyrészt eredeti berendezéssel vészelte át
(vadász-, a vitézterem, a zeneszalon, valamint Erdődy Draskovich Julianana festőnő műterme, a
fegyvergyűjtemény). A vár meglátogatása után mindenképpen sétát kell tenni a parkban, a tó körül.
Említésre mltó még a parkban álló Szent Kereszt-kápolna is.
Következő úti célunk Varasd városa, Horvátország korábbi fővárosa, az egységes barokk
stílusú település. Szépen felújított palotái, templomai, épületei visszavarázsolják a látogatót a
múltba. Fény, pompa, bálok jellemezték ezt az időszakot. Legfontosabb látnivalója a XIV. századi
vár (érdekes múzeumával), a Szent Miklós plébánia templom, a jezsuita templom és kolostor, a
ferences templom és kolostor, a Mária Mennybemenetele főszékesegyház, a kapucinus templom
és kolostor, az orsolyiták temploma, a barokk városháza, Draskovich palota, püspöki palota, s még
számtalan izgalmas és szép épület. Varázslatos hangulat, a múlt meseszép emlékei, s élettel teli
mai, nyüzsgő város várja a látogatókat. Egy városnéző séta és várlátogatás, majd szabad idő, hogy
megkóstoljuk valamelyik helyi finomságot. Hazaérkezés a késő esti órákban.

Részvételi díj:

12.900- Ft/fő

+ belépők (kb. HRK 60.-/ fő)
Biztosítás: 590,- Ft/fő

HELYETT 9.490.-Ft / fő

Gyerekkedvezmény: 1.000,- Ft (18 éves korig, a teljes árból)
Fix ülőhely: 1.000,- Ft/fő

Megjegyzés: A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
_________________________________________________________________________________________________
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