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VEĽKÁ  NOC  PO  MAĎARSKY 

Eger -  Mezőkövesd  - Hollókő 

     
Veľká noc a oslavy jari sa v Maďarsku konajú naozaj vo veľkom štýle. Veľkonočné tradície sú tu pamiatkou Unesca  

a nezabudnuteľným zážitkom ! 

TERMÍN: 9.-10.4.2023 

CENA: 128 €  
 V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 1 noc s bufetovými raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky, pobytová taxa 

PROGRAM: 

1.deň: odchod zo Žiliny o 5,30 hod., možnosť nástupu – smer Martin, Zvolen. Po príchode do Maďarska návšteva jedného 

z charakteristických regiónov Maďarska – Matyóföldu, Maťovskej zeme, ktorej ľudové umenie sa vďaka mimoriadne boha-

tej farebnej a tvarovej výšivke stalo jedným zo symbolov krajiny a výnimočnosť tejto jedinečnej kultúrnej tradície pamiat-

kou Unesco. V najväčšom meste oblasti – Mezőkövesde ožívajú tradície na podujatí Maťovská Veľká noc, kde veľkonočnú 

atmosféru zažijete so skutočným oblievaním vedrom vody, čo je pre turistov veľkolepá atrakcia, ako aj slávnostná ceremó-

nia výmeny stráží, svätenie jedla, ochutnávky a ľudové hry. Veľkonočný jarmok a ukážky ľudových remesiel sú tiež nevšed-

nými zážitkami, môžete si vyrobiť kraslice, koláč, vyskúšať písanie na vajíčka.  

Presun do Egeru, najkrajšieho barokového mesta Maďarska, svetoznámeho výborným vínom, tureckými kúpeľmi a historic-

kými pamiatkami. Pozrieme si stredoveký hrad, katedrálu, Arcibiskupský palác, barokové, rokokové a empírové paláce, mi-

naret, najsevernejšiu architektonickú pamiatku z tureckého obdobia v Európe, múzeum marcipánu, ubytovanie, večer v prí-

pade záujmu ochutnávka ohnivých vín v storočných čadičových pivniciach v Údolí krásnych žien.  

 
2.deň: raňajky, dokončenie prehliadky Egeru, návšteva prvej dediny na svete zapísanej v zozname Unesco – palócskej dedi-

ny a zároveň obývaného skanzenu – Hollókő. Najatraktívnejším ľudovým zvykom je veľkonočná oblievačka, polievanie 

dievčat mládencami, Veľká noc je oslavou tradície a radosti zo života. Jej ubyvatelia sa vyobliekajú do farebných krojov a 

vítajú turistov vo svojich dvoroch a domoch. V niektorých sú vystavené predmety ľudovej kultúry a tradičných remesiel, 

hrnčiarstva, tkáčstva a prútikárstva, v iných  výrobné dielne, obchody so suvenírmi, reštaurácie s typickou maďarskou ku-

chyňou. Budete obdivovať ručné maľovanie vajíčok podľa dávnych vzorov, výrobu džbánov, váz a riadu na hrnčiarskom 

kruhu a tkanie na tkáčskom stroji. Dedinou prechádzajú obyvatelia v bohato zdobených historických krojoch, pripravený je 

folklórny kultúrny program, ľudová a cimbalová muzika, vystúpenia tanečných súborov. Program je pripravený aj na stredo-

vekom hrade Hollókő, ktorý sa hrdo týči nad dedinou a poskytuje okúzľujúci výhľad na okolité chránené územie NP Bükk. 

V rytierskom tábore bude ukážka šermiarskych súbojov a turnajov, znieť stredoveká hudba. Hollókő je považované za naj-

krajšiu dedinu Maďarska a klenot ľudovej architektúry. 

 

Odchod na Slovensko. 

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 

 

 

 

Cena je kalkulovaná na základe cien v decembri 2022 
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