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SECRETELE FORTIFICAȚIILOR MEDIEVALE
Râșnov - Bran

OBIECTIVE
Cetatea Râșnov
Cetatea Râșnov este ansamblul fortificat situat pe
dealul calcaros aflat la sudul orașului Râșnov din
județul Brașov, unul din cele mai bine păstrate
ansambluri fortificate din Transilvania. Cele mai
vechi structuri păstrate până în prezent datează
din secolul al XIV-lea, probabil pe locul fortificației
din lemn ridicate de Cavalerii Teutoni la începutul
sec. al XIII-lea. Cetatea Râșnov controla prin
poziția sa strategică accesul în Transilvania
dinspre Valea Râșnoavei. Dată fiind importanța
trecătorilor montane spre teritoriile sud-carpatice,
drumul Branului a fost supravegheat militar și după alungarea cavalerilor teutoni, regalitatea maghiară încredințând
fortificația de la Râșnov cavalerilor ordinului Sfintei Cruci. Aceștia au fost subordonați fie comitelui secuilor, fie
voievodului Transilvaniei.

...

Castelul Bran
Castelul Bran (în germană Törzburg, în maghiară
Törcsvár) este un monument istoric și arhitectonic
situat în Pasul Bran-Rucăr, la 30 de kilometri de
Brașov.
Un document emis de regele Ludovic I al Ungariei
(1342-1382) la 17 noiembrie 1377 în Zvolen le
confirmă sașilor din Scaunul Brașovului (totaque
communitas Saxonum sedis Brassouiensis) dreptul
de a ridica, conform promisiunii, pe cheltuiala și
cu meșterii lor, o nouă cetate de piatră la Bran
(promiserunt novum castrum în lapide Tydrici
edificare). Cu această ocazie, regele le promite
brașovenilor că, dacă Țara Românească va ajunge “în mâinile noastre”, atunci vama va fi mutată de la Rucăr (Ruffa
Arbor) la Bran. Referința din textul documentului din 1377 cu privire la o “nouă cetate de piatră” permite deducția
că fortificația de piatră, ce urma să fie edificată pe acest loc, a fost precedată de o întăritură de graniță mai veche.
Această cetate, probabil din lemn, a fost ridicată de cavalerii teutoni între 1211-1225.

Traseu: București – Pârâul Rece – Râșnov – Bran – Pârâul Rece – București
Tarif: de la 85 lei | minim 40 elevi
Tariful include: transport cu autocarul, însoțitor din partea agentiei
Tariful nu include: intrările la obiectivele turistice, prânz și alte cheltuieli personale
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