Bikali barangolás – ahol a történelem életre kel
Baranya megye északi részén, a
Mecsek lábainál, Pécstől kb. 50 kmnyire, zöldellő dombok lankái között
fekszik Bikal.
Igazán varázslatos hely. A legtöbben a Puchner Kastélyszállóról és
az annak szomszédságában megépült reneszánsz Élménybirtokról
ismerik a nevét.
Én is többször jártam már itt. Legelőször még óvodásként a
családommal mentünk el, s töltöttünk el itt néhány varázslatos napot, majd később iskolai kirándulások keretén
belül látogattam vissza. Felejthetetlen élményt nyújtott az összes program, kicsiként és kicsit nagyobbként egyaránt.
Ez a Magyarországon példátlan, 7,5 hektáros területen elhelyezkedő élménypark kivételes módon kelti életre a
középkori élet mindennapjait: kézműves mesterek, harcedzett lovasok, íjászok, madarászok közreműködésével.

Az Élménybirtok középkori falut bemutató részében a kosárfonó, a fazekas és a
kovácsmester műhelyébe látogathatunk és ismerhetjük mesterségük csínját-bínját.
A csárdában lepényt sütnek, vajat köpülnek
és lekvárt főznek. A falu melletti istállókban
állatsimogató található.
Az óvárosban megcsodálhatjuk a középkori
városok képét, betérhetünk a pék vagy a
mézeskalácsos mester, a szabó vagy ékszerkészítő üzletébe, birodalmába.
Ha pedig csak egy kis „gondűző szórakozásra” vágyunk, leülhetünk
megnézni a solymász- vagy fegyverbemutatót, lovagi tornát, vagy
belecsöppenhetünk egy reneszánsz táncház forgatagába.
A gyerekek lovagolhatnak, a játszótéren kipróbálhatják a középkori játékokat, foglalkozásokon vehetnek részt,
miközben az itt csöppet sem értéktelen, hanem jutalmakra beváltható fabatkákat gyűjthetik.
A palota épületében egy 250 fős lovagterem található, ahol egy középkori bútorokkal berendezett teremben, főúri
hangulatban -természetesen kézzel szedegetve- kóstolhatjuk meg a királyi asztalok legfinomabb fogásait.
Nyaranta a Nemzeti Lovas Színházzal együttműködve musicaleket
mutatnak be. Nekem ezek közül a „János vitéz” tetszett eddig a
legjobban.
Én erre a helyre nagyon büszke vagyok! Szerintem rengeteg élményre,
történelmi tudásra tehetnek szert az ide barangoló turisták.
Én bármikor szívesen visszamennék Bikalra!
Készítette: Varga Rebeka
Életkor: 11 év
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Segítő tanár: Vargáné Erős Éva
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