Landskron vára, ragadozómadár bemutató, majompark
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Fenséges madarak, játékos majmok, parádés panoráma
Karintia egyik legnépszerûbb turisztikai látnivalója, a Villachtól nem messze, az Ossiacher See
délnyugati csücske fölé magasodó hegyen trónoló Landskron vára. A komplex élményt ígérõ,
impozáns erõd nem történelmi vagy építészeti értékei miatt ilyen közkedvelt, restaurált termeiben
több színvonalas vendéglátóhely mûködik, udvarán az ország talán legmenõbb ragadozómadár
bemutató showmûsora vonzza a látogatókat, falai, bástyái pedig egy érdekes mini állatkertet rejtenek,
természetesen nagy testû ragadozómadarak számos egyedével. Az élményt fokozandó, a
szomszédos erdõben kialakított Majom-hegyen mintegy 170 japán makákó él természetes
körülmények között. A falakról nyíló páratlan kilátás, a nívós gasztronómia, a ragadozómadarak és a
majmok színpompás elegye teszi Landskron várát Karintia idegenforgalmi térképére. Landskron
várának rövid története
Az erõd elsõ írásos említése 1351-ben történt, mikor a már létezõ várat II. Albert osztrák herceg vásárolta
meg, majd építtette ki a környék fontos várává. A Habsburgok után egy sor ismert fõnemesi család
tulajdonába került, többek közt a nálunk is szerepet játszó Cilleiek, majd a Stubenbergek birtokolták.
1542-ben vásárolta meg az evangélikus Khevenhüller család, akik nevéhez fûzõdik Landskron teljes körû
átépítése a nagyjából most is látható nagyságra. Hatalmas reneszánsz stílusú palotát építettek és az
erõdítmény falait, bástyáit is az akkori modern kornak megfelelõen erõsítették meg. 1552-ben még V. Károly
császárt is vendégül fogadták itt. A vár fénykora 1628-ban ért véget, amikor az ellenreformáció miatt el
kellett hagyniuk a várat a Khevenhüllereknek. Az új tulajdonos, a Dietrichstein család nem sokat foglalkozott
a várral, állapota romlani kezdett, míg egy 1812-es villámcsapás következtében teljesen kiégett, késõbb a
maradványainak nagy részét is elhordták a helyiek. 1952-tõl kezdõdött a vár restaurálása, részben
újjáépítése. 1953-ban nyílt meg az étterem, a hajdani palota termeiben, a következõ idõszakban pedig szép
sorban indultak a vár különbözõ turisztikai fejlesztései.Landskron várának látogatása
A fizetõs út végén kialakított nagy parkolókból, a romantikus kis tavacska, a Schlossteich mellõl
indulhatunk felfedezni a várat és környékét. Az egyik oldalon a várhegy, a másik oldalon a Majom-hegy
kínálgatja magát. Fontos tudni, hogy mindegyik látnivaló külön belépõjeggyel látogatható, a vár egy része,
ahol az éttermek is vannak, jegy nélkül is megnézhetõ. A vár legnagyobb része viszont fizetõs, a
ragadozómadarak a ketrecben bármikor megtekinthetõk egyénileg, a bemutató showra külön jegy érvényes.
A Majom-hegy csak vezetett, csoportos túrán járható be. A Kärnten Card (Karintia kártya) mindegyik
látnivalóra ingyenes jegyet ad, csak az autóra kell fizetni, ha azzal hajtunk fel a várhoz, ill. a parkolókba.
A 677 méter magas hegyen épült várhoz kissé meredek úton kanyargunk fel, a masszív falakat, bástyákat,
kapukat szemlélve megcsap a középkor szelleme, de ez csak addig tart, míg be nem érünk az elsõ udvarba,
mely az étterem hatalmas panorámateraszaként mûködik. A kilátás valóban lenyûgözõ, a nappal egyszerû
étteremként, kávézóként mûködõ hely, esténként a vár legszebb termében, a Korona-teremben
(Kronensaal) országos hírû gourmet étteremként mûködik csütörtöktõl szombatig. Részletek a hivatalos
honlapon.
Megkerüljük az épületet, túloldalán egy ajándékbolt és egy mosdó található, majd a belsõ udvarban tudunk
jegyet venni a madaras látnivalókhoz. A kilátás már eddig is lenyûgözõ, de egy szinttel feljebb, az erõd
falairól a legszebb.Adlerarena
http://kirandulastippek.hu/news/article/landskron-vara-ragadozomadar-bemutato-majompark

