MESÉLŐ VÁRAK
Magyarország várai kedvelt turisztikai célpontoknak számítanak, s
bizony nagyon sok történelmi eseményről, érdekességről,
mesélnek. Jó, ha felkészülten indulunk el felkeresni ezeket a
múltidéző helyeket. Ehhez nyújt segítséget várajánlónk!

Balatonszentgyörgy – A Balaton déli partján, egy
magaslaton található a különleges formájú vár, a
Csillagvár, mely valaha a Festetics család
vadászkastélya volt.

Drégely vára a Börzsöny északi
részén, egy 444 méter magas
vulkanikus sziklacsúcson áll.
1552-ben napokon át hősiesen védte Szondy
György és 146 várvédő a 12000 fős oszmán sereg
ellen.

Eger nagy múltú várához fűződő leghíresebb
történelmi esemény az 1552-es ostrom, amikor a
várvédők Dobó István kapitány parancsnoksága
alatt visszaverték az Oszmán
Birodalom túlerőben lévő seregét.

Füzér vára és a füzéri várhegy Magyarország 7
természeti csodájának egyike, a Zemplénihegység legkeletibb részén, egy meredek oldalú
vulkáni kúpon található.

Hollókő várából szép kilátás nyílik a Cserhátra és
a világörökség részét képező Ófalura. A Hollókői
vár legendájából származik a falu neve.

Kisnána az ország egyik legelőkelőbb származású
nemzetségének, az Abáknak a birtoka volt.
Várhoz számos történet kapcsolódik. Az egyik
legenda szerint egy Mátrában élt sárkány ennek
a várnak a kútjában alussza ezeréves álmát.

Komáromban található a Monostori erőd,
Közép-Európa legnagyobb újkori erődje. Az
építmény 1850 és 1871 között épült, 30 ezer m2
alapterületű, 640 helyiségből áll.

A Miskolc egyik városrészében lévő Diósgyőri vár
sokáig a királynők jegyajándéka volt. Nagy Lajos
királyunk a XIV. században nagyszabású
építkezésekbe kezdett, s a korabeli KözépEurópa legnagyobb lovagtermével Diósgyőr vára
az ország legszebb és legpompásabb
erődítménye lett.
A Pécsváradi vár sosem volt hadi értelemben
vett vár. Egy erődített monostor volt, mely a
bencés szerzetesek számára biztosított otthont.

Siklós vára 1543-ban került a törökök kezére,
akik 143 évig birtokolták. Tőle nem messze
található a török kor legszebben megmaradt
emléke, Malkocs bej dzsámija.

Sirok és a Siroki vár a Bükk és a Mátra határán, a
Tarna-patak közelében áll.

Egy 526 m magas vulkáni csúcson található a
Somoskői vár. Bár Somoskő Salgótarján része, a
vár már átnyúlik Szlovákiába.

A soproni Taródi vár nevét építőjéről és
tulajdonosáról, Taródi Istvánról kapta. A
helybeliek időnként Bolondvár néven emlegetik.
A több mint 4000 négyzetméter alapterületen
fekvő épület a középkori lovagvárak mintájára
épült a Lővérek oldalában.

