
Pro železničáře: Maďarsko – vlakem – jízdenky FIP: MÁV

NEJSLAVNĚJŠÍ  MASOPUST  EVROPY
 BUSÓJÁRÁS - UNESCO

TERMÁLY HARKÁNY a KACHNÍ PÁRTY
1.3. - 6.3.2019                         5990 Kč

Slavnost  masopustu  v  Moháči  se  maďarsky  nazývá Busójárás  a  moháčský  průvod,  jehož  je  součástí,  představuje
nejvelkolepější masopustní událost v Maďarsku. Jeho účastníci se v huňatých kožešinách a v maskách vyřezaných z
vrbového dřeva a pomalovaných pestrými barvami vydávají městem, řehtají řehtačkami, zvoní kravskými zvonci a mění
se v mírně hrůzostrašnou, ale především zábavnou změť bizarních postav. V tomto hlučném a rozverném mumraji hrají
hlavní roli muži oblečení do zvířecích kožichů a s pestře pomalovanými maskami, před nimiž, jak vypráví pověst, kdysi
uprchli i vylekaní Turci. Veselá podívaná přitahuje každý rok desetitisíce turistů. Tento významný svátek, který pohřbívá
zimu a vítá jaro, láká každoročně tisíce zvědavců ze všech koutů Maďarska a stále více i ze zahraničí. Nenechte si ani Vy
ujít tuto výjimečnou příležitost BUSÓJÁRÁS – nehmotné dědictví UNESCO!



Slavnost  má  dávné  a  hluboké  pohanské  kořeny  spojené  se  slavnostmi  vítání  jara  a  vyhánění  zimy  a  rituálu
přičarování plodnosti, a to vše zpestřené tradicí vyhnání Turků z města po bitvě u Moháče. Busójárás trvá týden a
jeho originalita si vysloužila v roce 2001 zápis na seznam UNESCO jako nehmotné dědictví.  Pro turisty stále větší
soupeř karnevalu v Benátkách, u Maďarů posiluje vlastenecké cítění. Již ráno se všichni staví u památníku osudové bitvy
u Moháče a vše se už radostně hrne k náměstí Kóló tér. Stovky „busó“ v huňatých kožichách, s opentlenými rohy,
rachotícími zvonci se mísí s nádhernými kroji s desítkami vyšívaných suknic a stovkami pozlátek, smích a zpěv, pisklavé
výkřiky děvčat, které utíkají láskychtivým busó a vykupují se pentličkami. Místní skupiny busó a mladí jankele a ženy v
krojích vítají lodě na Dunaji, přijíždí chorvatští sokac a slovinští kurent z Ptuje z druhé strany Dunaje. Po výstřelu z
starodávného děla vychází průvod za zvuků lidových písní a začíná masopustní festival. Všude je hodně lidí,  hodně
zvonců, řehtaček, vůně dobrot lidové trhy a také hodně legrace. Hlavní událostí je veselý pohřební průvod busó. Mladíci
zahalení v huňatých ovčích kožiších s velkými dřevěnými maskami ozdobenými rohy s kravskými zvonci a řehtačkami,
vezou v barvitém průvodu rakev se „zimou“ nebo „smrtí“, kterou na závěr vyvezou na lodi na Dunaj a hořící odplouvá.
Busó doprovázejí závojem zahalené dívky v krojích, jiní naopak využívají příležitosti, obklopí osamocenou dívku a za
vyzývavých pohybů od ní  požadují  pentli.  Tu si  pak jako trofej  zavěsí mezi rohy.  Na rozdíl  od vzdáleně podobných
rakouských  průvodů zlých  krampusů nebudí  zdejší  busó  hrůzu.  Většina  z  nich  má totiž  masku ozdobenou širokým
úsměvem, vždyť přece končí zima a to je důvod k radosti. Na závěr slavnosti se všichni busó, krojované kapely i desítky
tisíc  přihlížejících  shromáždí  na hlavním náměstí  a  vítězní  busó zapálí  téměř deset  metrů  vysokou obří  hranici.  V
plamenech shoří i odcházející zima, nemoc a smrt. Všichni se radují, zpívají a tančí kolem ohně tanec „kolo“ v tónu
jihoslovanské hudby. Tančí a jásá celé náměstí dlouho do noci. 

http://www.geops.cz/zajezdy/detail-lokality/busojaras/
http://www.geops.cz/zajezdy/detail-lokality/dunaj/


www.mohacsibusojaras.hu

I dnes začínají slavnosti na ústředním náměstí města, stejně jako před stoletími, na /náměstí/ Kóló tér. Místní skupiny
sokaců se tu setkají s jinými skupinami, kteří přicházejí z druhé strany Dunaje. Po výstřelu ze starodávného děla různé
skupiny sokaců přejdou na Hlavní náměstí a začíná masopustní festival. Všude je hodně lidí, hodně zvonců, řehtaček, je
veselo nejen na Hlavním náměstí, ale ve všech ulicích, i u Dunaje. Nezbytnou součástí busójárás je jihoslovanská hudba,
na kterou se tančí kruhový tanec /kóló/ kolem zapalené hranice od soumraku. Samozřejmě jsou přizvání k tanci i civilní
lidičky. A takto s tancem končí masopustní neděle. Ale už předtím, ve čtvrtek začíná ve městě tzv. Malý masopust, kdy
žáci základních škol projdou přes město oblečeni v maskách, čemu se říká „jankele“. Děti už se nemohou dočkat, až
budou dospělí a budou moci obléct masku busó. Sokacům zabere celý rok starání se o doplňky, o oblečení, vyřezávání
nových masek,  atd..Masopust  končí  úterkem, kdy místní  lidi  dávají  rakev  na hranici,  a  tím symbolicky  spálí  zimu,
rozloučí se s ní a vítají jaro.

http://www.mohacsibusojaras.hu/


NEJSLAVNĚJŠÍ  MASOPUST  EVROPY
TERMÁLY HARKÁNY a KACHNÍ PÁRTY

1.3. - 6.3.2019                        5990 Kč
1. den Pozdní večení odjezd vlakem Metropol z Prahy hl.n. do Maďarska.
2. den Přejezd  vlakem  z  Budapešti  do  Pécs,  dále  autobusem  do  města  Harkány.  Ubytování  ve  3*  hotelu  

Lidia v blízkosti termálů (dvoulůžkové pokoje kuchyňským koutem). Procházka  lázeňským městečkem
HARKÁNY. Odpolední relax v termálech Harkány. Večeře v hotelu.

3. den Snídaně.  Odjezd  místním  autobusem  do  Moháče  (v  ceně)  na  slavnost Busójárás,  nejslavnější  
masopustní  karneval  Evropy,  nehmotné  dědictví  UNESCO,  rej  karnevalových  figur  busó  -  muži  v  
kožiších a s pestrými maskami, průvody masek a krojů z oblasti Moháče, Gyuly a ,Chorvatska 
(původně  pohanský  rituál  -  nyní  symbolické  zahánění  Turků),  dle  aktuálního  programu  zpěvy  a  
tance, gastronomické speciality a řemeslný trh. Návrat do hotelu – večeře.

4. den Snídaně. Celodenní návštěva vyhlášených termálních lázní Harkány (v ceně).
KACHNÍ  PÁRTY  (v  ceně)  – 2,5  hodinová večeře v místní  čardě v Harkánech:  půl  kachny,  brambory,  
dušené zelí, domácí víno – neomezená konzumace vína, živá hudba.

5. den Snídaně.  Odjezd  autobusem  do  historického  města  PĚTIKOSTELÍ (Pécs)-  zřejmě  nejpůvabnější  
maďarské město, univerzitní město pod horami Mecsek je od středověku centrem vzdělání v Zadunají.  
Prohlídka města - Chrámové náměstí s čtyřvěžovou biskupskou katedrálou sv. Petra a Pavla. Zdejší raně 
křesťanský  hřbitov  s  pozoruhodnými  hrobkami  je  na  seznamu UNESCO.  Židovské  obyvatelstvo  
charakterizuje synagoga a po Turcích zůstala mešita paši Kasima Gázima. 
Vlakem do Budapešti, dále nočním spojem Metropol do ČR. 

6. den Ranní příjezd do Prahy.

Cena zahrnuje:
• 3x ubytování ve 3* hotelu, 3x místní lázeňská taxa, 3x snídaně, 2x večeře v hotelu
• 1x Kachní párty – večeře (půl kachny, brambory, dušené zelí,  neomezená konzumace bílého a červeného vína)
• 2x vstupy do temálů (1x odpolední, 1x celodenní)
• Autobusová doprava: Pécs – Harkány a zpět (autobus jen pro naši skupinu)
• Autobusová doprava:  Harkány – Moháč a zpět (autobus jen pro naši skupinu)
• místenky na IC vlaky Budapešť – Pécs a zpět 
• Prohlídka historického města PĚTIKOSTELÍ (Pécs)
• Služby vedoucího zájezdu

Nezahrnuje rezervační doklady na vlaky. POVINNÝ DOPLATEK: (nutno uvést do přihlášky)
lehátko T6 v  jednom směru 390 Kč nebo lehátko T4 v jednom směru  570 Kč nebo místenka v 1 směru 90 Kč 
nebo lůžko T3 v 1 směru  570 Kč nebo lůžko T2 Doble 800 Kč v jednom směru.

Volitelný doplatek:
Cestovní pojištění Union 216 Kč/osoba.

http://www.geops.cz/zajezdy/chorvatsko/
http://www.geops.cz/zajezdy/detail-lokality/busojaras/


TERMÁLNÍ LÁZNĚ HARKÁNY
Voda, která skutečně léčí!

Termální lázně Harkány mají více než 180ti letou tradici. Od roku 1823 vznikaly ve městě dokonce spisy o
účincích  termálních  lázní  na  tělo  člověka.  Nachází  se  na  jihozápadě Maďarska a  díky  svému
středomořskému podnebí mají rozhodně co nabídnout. Již v minulosti bylo toto místo předurčeno k léčení.
Pouze lázně Harkány mají to privilegium, že se mohou pyšnit největší koncentrací síry v termální vodě na
světě. Navíc celý region láká turisty i na krásnou okolní přírodu a více než 2100 hodin slunečního svitu ročně.
Celý areál termálních lázní zaujímá plochu 13,5 ha. 
Teplota vody v léčivých bazénech se pohybuje od 34 ° C do 36 ° C. V klasických bazénech s normální vodou
potom od 24 ° C do 35 ° C. V celém areálu je otevřen také velký venkovní termální bazén, který funguje po
celý rok. Prostředí areálu je velké a nabízí možnost pobýt na některé z několika stovek laviček. Přilehlý park
je zase vhodný pro poležení na slunci či ve stínu. Celkem v lázních Harkány nalezneme několik venkovních
bazénu a vířivek. Uvnitř v části zvané THERMAL SPA nalezneme 7 bazénů včetně vířivek a malých bazénků. 



3* HOTEL LIDIA - HARKÁNY

Tento 3 hvězdičkový hotel se nachází pouhých 300 metrů od termálních lázní Harkány. 

Lidia Hotel Harkány má restauraci, která láká na maďarské a mezinárodní pokrmy. 

Vybavení pokojů: 
Pokoje jsou 2 lůžkové, kuchyňský kout, vlastní sociální zařízení, koupelna s fénem, TV-SAT, WIFI. 

LIBUŠE TRAVEL E-MAIL: info@libusetravel.cz
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Libuše Sládečková, Waltrova 39, 318 00 Plzeň SKYPE: libuse.sladeckova
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