VASVÁR ÉS KÁM
RHODODENDRON VIRÁGZÁS IDEJÉN
Időpont:
Utazás:
Találkozás:
Indulás:

2019. május 12.
autóbusszal
6.30 órától a Blaha Lujza tér Corvin áruház előtt
7.00 órakor

Program
Tudta Ön, hogy jó darabig Vasvár – névadó – megyeszékhely volt? A cím 1578-ban
került át Szombathelyre, mert azt jobban védhetőnek találták. A megyeszékhely
átköltöztetését ideiglenesnek szánták, de aztán – ahogy az Magyarországon már lenni szokott – minden így maradt.
Vasvár pedig azóta is álmodik.
„Vazs megye, Vazsvár, ott terem a legvár” – így szól az a kedves kis rigmus, amivel illusztrálni szokták a Vas megyeiek
nyelvjárását, leginkább azok, akik nem nagyon ismerik azt, mint ahogy jó eséllyel Vasvárt sem tudnák megmutatni a
vaktérképen. A kisváros kétségkívül élt meg történelmileg fényesebb periódusokat is. A 13. században jelentős
kereskedelem, szellemi és vallási élet pezsgett itt, városi kiváltságokat kapott a királytól, itt jött össze a megyegyűlés, itt
működött a nagy forgalmat lebonyolító káptalan is.
A teljesség igénye nélkül három helyszínt ajánlunk az érdeklődők figyelmébe:
A Vasvári sánc
A Vasvári sáncot a város előtt néhány kilométerrel találjuk, ha Zalaegerszeg felől
érkezünk a 74-es úton. Bejáratát tábla jelzi, de nem árt, ha lassan haladunk, egyrészt
hogy ne tévesszük el az utat, másrészt pedig ez a rész valószínűleg Magyarország
egyik legszebb útszakasza.
A belváros
Vasvár belvárosa gyakorlatilag néhány utcából áll, így aki nem akar elmélyedni a
részletekben, egy óra alatt vígan bejárhatja.
A város legnevezetesebb és legfontosabb épülete a hangulatos és szépen rendbetett Fő tér mellett álló domonkos
templom és kolostor épületegyüttes, amely leginkább megidézi Vasvár fénykorát. A 13. századi épületet az idők
folyamán többször is átépítették. A kolostor Magyarország legrégebbi, ma is álló
domonkos kolostora, és mint ilyen rend hazai jelenlétének folyamatosságát jelképezi. A 13.
század közepén már kétségtelenül állt a kolostor, s a 14. század eleje óta Béla királyt
tartották a rendház első donátorának. Legkorábbi hiteles említése 1254-ből maradt fenn, de
közvetett adatokból feltételezhető, hogy a rend már a tatárjárás előtt megtelepedett a
városban. Az épület helyreállítása során kialakították a múzeumot és a Rendtörténeti
Gyűjteményt. Belépő: kb. 500,- Ft. A belvárosi séta másik, „kötelező” állomása lehet az
úgynevezett békeház. A békeház a belvárostól 2-3 perc sétára van, a kívülről meglehetősen
jelentéktelennek tűnő épület az utca végén, baloldalt áll. Tábla jelzi a tudnivalókat: a
hagyomány szerint ebben az épületben kötötte meg a
császári követ és a török nagyvezír a 1664-ben az
ellentmondásokkal terhes, úgynevezett vasvári békét.
Innen folytatjuk az utunkat Kámba, ahol a Jeliarborétumba látogatunk. Ez Magyarország egyik legszebb arborétuma. A
rododendron virágzás idején nemcsak a kinyílt virágok pompájában
gyönyörködhetünk, hanem érezhetjük páratlan illatukat is. A szépen kialakított
sétautakon úgy érezhetjük, mintha Meseországban járnánk. Miután kellően
feltöltődtünk a virágok csodás látványával és illatával, visszaindulunk Budapestre.
Belépő: Felnőtt csoportos 16 főtől: 700 Ft/fő, Gyermek, diák és nyugdíjas csoportos: 500 Ft/fő.
Várható visszaérkezés 20-21 óra között.

Részvételi díj: 12.990,- Ft/fő

Akciós ár: 8.290,- Ft/fő
Adminisztrációs díj: 1.000,- Ft/fő (irodánkban kötelezően fizetendő)

Fix ülőhely: 1.000,- Ft/fő
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