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pre vás

Čo musíte vidieť
Budapešť a budapeštiansky región

MAĎARSKO
Slovenčina
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ÚVOD 

Maďarsko je bezodným prameňom zázrakov počas celého roka, takže nech už sa 
vyberiete objavovať miestnu krajinu kedykoľvek, nikdy sa nepresýtite jej neustále 
sa meniacich farieb. Ak chcete preto bližšie spoznať nespočetné množstvo 
prírodných a kultúrnych pokladov, ktoré naša krajina ponúka spolu s prísľubom 
úžasných zážitkov, jednoducho sa vydajte akoukoľvek cestou a tá vás dovedie 
k ďalšiemu nádhernému miestu. Porozhliadajte sa dookola, či už ste na loďke 
pohojdávajúcej sa na vlnách Balatonského jazera, alebo stojíte na úchvatných 
vrchoch pohoria Mecsek či uprostred rozľahlej Veľkej dunajskej kotliny. Zoznámte 
sa s pútavými povesťami skrývajúcimi sa za každou pamiatkou a turistickou 
zaujímavosťou, objavte stáročné mestá a stavby, príbehy a miesta – sľubujeme 
vám, že získate zážitky na celý život.
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BUDAPEŠŤ 
A JEJ 
OKOLIE
V jednej obľúbenej piesni sa spieva, že noc v Pešti stojí za to. V tom prípade celé 
mesto a okolité mestečká stoja aspoň za týždennú návštevu.  Okrem klasických 
pamiatok v Budapešti a ohybe Dunaja nájdete veľa malých čarovných miest. 
Kostolné veže v Svätom Ondreji, ostrovy na Dunaji, turistické chodníky okolo 
Vyšehradu, legendárne záhrady v Pešti a vinohradnícka oblasť Etyek sú len 
malou ochutnávkou, s nami však naplno okúsite miestne skryté poklady. 
Hlavné mesto Maďarska a jeho okolie môžete navštíviť v ktoromkoľvek ročnom 
období – vždy tu nájdete niečo nové. 
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 BUDAPEŠŤ  
A JEJ 

OKOLIE

Budapešť je úžasné mesto, kde sa tradícia stretáva s inováciou a história sa 
prepája s mladíckym duchom plným života, a vytvára tak pre návštevníkov 
nezabudnuteľný zážitok. Len ťažko nájdete iné mesto, v ktorom pri prechádzke 
narazíte na toľko lokalít Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, a pomerne 
veľkou raritou sú aj stále fungujúce termálne kúpele so starodávnymi múrmi 
postavenými ešte v stredoveku. 

Budapešť je pestrá metropola, ktorá vám poblázni hlavu a v ktorej nikdy 
nezažijete nudu. Malebné okolie mesta, jeho prírodné aj kultúrne dedičstvo, 
pôsobivé stavby a svetoznáme kúpele, rozmanitá gastronómia, prekvitajúca 
kultúra módy a dizajnu a extrémne bohatý kultúrny život… to všetko dotvára 
jedinečný a vzrušujúci charakter Budapešti.  Živá atmosféra mesta stimuluje 
všetky zmysly, zatiaľ čo jeho dynamika a rozmanitá kultúra fascinujú 
návštevníkov. Vďaka čarovným výhľadom v Dunajskom ohybe, početným 
turistickým a cyklistickým chodníkom v Pilišských vrchoch, ako aj bohatému 
historickému a kultúrnemu životu v okolitých mestách si návštevníci môžu 
vychutnať nezabudnuteľné zážitky a objaviť mnohé prekvapenia. 

Pohľad v noci, Reťazový most, Budapešť
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Viedeň 243 km
2 hodiny 21 minút

Belehrad 378 km
3 hodiny 28 minút

Praha 525 km
4 hodiny 49 minút

Berlín 873 km
8 hodín 7 minút

Bratislava 201 km
1 hodina 53 minút

Záhreb 344 km
3 hodiny 7 minút

Varšava 694 km
8 hodín 21 minút

Rím 1 209 km
10 hodín 58 minút

Budapešť

Ľubľana 463 km
4 hodiny 6 minút
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  HŐSÖK TERE 
(NÁMESTIE HRDINOV)

MESTSKÝ PARK

RYBÁRSKA BAŠTA

MATYÁŠOV CHRÁM

ČO MUSÍTE VIDIEŤ
AK MÁTE NA BUDAPEŠŤ LEN JEDEN DEŇ

NAVŠTÍVTE JEJ NAJČAROVNEJŠIE MIESTA.

CHCETE VIDIEŤ Z BUDAPEŠTI ČO NAJVIAC, ALE 
NEMÁTE VEĽA ČASU? RADI VÁM POMÔŽEME. HOCI ZA 
JEDEN DEŇ STIHNETE LEN MALÚ OCHUTNÁVKU TOHO 

NAJZAUJÍMAVEJŠIEHO Z BUDAPEŠTI, AJ ZA TENTO 
KRÁTKY ČAS ZÍSKATE MNOŽSTVO ZÁŽITKOV, A TO  

V KAŽDOM ROČNOM OBDOBÍ.

Majestátnu tvár Budapešti spoznáte na jej rozsiahlych námestiach, ktoré 
pripomínajú dlhú a rozmanitú históriu krajiny. Začnite prehliadkou Parlamentu 
a námestia Kossuth tér. Samotná budova je vskutku pôsobivá zvnútra aj zvonka 
a navyše sa tu odohrávajú obľúbené tradičné ceremónie, ako je výmena stráží 
či vystúpenia vojenského orchestra.

Ďalším miestom, ktoré nesmiete vynechať, je Hősök tere (Námestie hrdinov), 
vzdávajúce hold náčelníkom, ktorí sa usadili na území dnešného Maďarska. 
V tesnej blízkosti námestia sa nachádza niekoľko múzeí, pričom na skok od 
neho nájdete aj mestský park. Za príjemného počasia je tento park so svojimi 
jazerami, lavičkami a rozsiahlymi trávnatými plochami plný života, vďaka čomu 
je ideálnym miestom na vonkajšie hry, prechádzku so psom, rodinný piknik či 
jednoducho vychutnávanie si slnečných lúčov.

Ďalším miestom, ktoré by vo vašom zozname nemalo chýbať, ak máte na 
návštevu len jeden deň, je Hradný vrch, ktorý je ľahko dostupný autobusom. 
Súčasťou hradu sú niektoré z najikonickejších lokalít v celej Budapešti, 
napríklad Rybárska bašta a Matyášov chrám, z ktorých sa vám naskytne 
úchvatný výhľad na celé mesto. Rybárska bašta, Budapešť
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Ak stále máte zopár hodín k dobru, prejdite na druhú stranu rieky do centra 
a navštívte náboženské budovy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou minulosti 
i súčasnosti Budapešti. Najvýznamnejšími z týchto budov sú monumentálna 
Bazilika sv. Štefana, z ktorej veže môžete obdivovať pôsobivý výhľad na celé 
mesto, a synagóga na ulici Dohány, ktorá je najväčšou synagógou v Európe.

Po dni strávenom absorbovaním všetkého, čo Budapešť ponúka, si môžete 
dopriať pokojný večer v jednej z najlepších reštaurácií v meste, kde si pri skvelej 
večeri môžete prezrieť fotografie z úspešného dňa. Určite si pritom naplánujete 
aj ďalšiu návštevu, ak nie rovno celotýždňový pobyt v meste.

 BAZILIKA SV. ŠTEFANA

SYNAGÓGA NA ULICI DOHÁNY

Veľká synagóga, Budapešť

Panoramatický výhľad z veže Baziliky sv. Štefana
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ČO MUSÍTE VIDIEŤ
AK MÁTE NA BUDAPEŠŤ CELÝ VÍKEND 

ČAKÁ NA VÁS MNOŽSTVO ZÁŽITKOV.

MYSLÍTE SI, ŽE JEDEN DEŇ V BUDAPEŠTI ANI ZĎALEKA 
NESTAČÍ? SÚHLASÍME S VAMI A UKÁŽEME VÁM, ČO 

ĎALŠIE MÔŽETE NAVŠTÍVIŤ  
A ZAŽIŤ POČAS VÍKENDU. HLAVNÉ MESTO MAĎARSKA 

UKRÝVA MNOŽSTVO  
FASCINUJÚCICH MIEST.

O Budapešti je dobre známe, že ju rieka Dunaj rozdeľuje na dve polovice. 
Nie každému však napadne oceniť krásu mostov spájajúcich oba brehy. 
Dokonca aj tie mosty, ktoré plnia skôr funkčný ako estetický účel, ponúkajú 
nádherný výhľad na neustále sa meniace prúdy v Dunaji. Keď príde reč na 
budapeštianske mosty, ako prvý si každý predstaví Reťazový most (Lánchíd), 
ktorý zohrával v histórii najdôležitejšiu úlohu (bol to prvý trvalý most cez Dunaj), 
zatiaľ čo Most slobody (Szabadság híd) pretína rieku v mieste, ktoré patrí 
k najnavštevovanejším turistickým lokalitám. V lete dokonca niekedy býva 
uzavretý pre cestnú dopravu, takže si ho ľudia môžu naplno užiť, urobiť si tu 
piknik, dať si pivo či zacvičiť jogu, prípadne len tak stráviť príjemné chvíle na 
tomto výnimočnom mieste.

Skvelým spôsobom, ako spoznať miestne mosty, je previezť sa jednou 
z najkrajších električkových tratí v Európe. Električka č. 2 premáva popri Dunaji 
a môžete sa z nej kochať scenériou mesta popri rieke. Ak dávate prednosť 
inej perspektíve, môžete zvoliť aj výlet loďou. K dispozícii sú vyhliadkové lode 
určené špeciálne pre turistov, ale aj dopravný podnik mesta Budapešť (BKK) 
prevádzkuje pravidelné lodné linky.

  REŤAZOVÝ MOST 

MOST SLOBODY

ELEKTRIČKA Č. 2

Pohľad na Reťazový most z tunela pod Budínskym hradom, Budapešť
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Ak už stojíte na Moste slobody (Szabadság híd), mali by ste určite navštíviť 
Vásárcsarnok, čiže Veľkú tržnicu, v ktorej sa chute Maďarska spájajú s 
pôsobivou architektúrou. Či už hľadáte ovocie a  zeleninu, mäso, alebo ručné 
výrobky a suveníry, Veľká tržnica je pre vás to pravé miesto. Môžete sa hodiny 
prechádzať v pulzujúcom dave, a keď vás to omrzí, vyjdete hore schodmi a s 
horúcim langošom v ruke si vychutnáte výhľad na čulý ruch pod vami.

Po vzrušujúcom dni si zaslúžite trocha oddychu a rozmaznávania, takže 
najlepšie miesto, kam sa môžete vydať, sú slávne budapeštianske kúpele. 
Maďarsko je krajina horúcich prameňov, a preto je Budapešť hlavným mestom 
kúpeľov. 

V Budapešti nájdete rôzne typy kúpeľov, od termálnych kúpeľov Király 
v uvoľnenom tureckom štýle cez termálne kúpele Rudas s rozmanitou 
výzdobou a Lukácsove termálne kúpele, ktoré sú známe svojimi zázračnými 
liečivými účinkami, až po miestnu hlavnú atrakciu, Széchenyiho termálne 
kúpele. Každé kúpele sú jedinečné a ponúkajú oddychový a príjemne strávený 
čas pre celú rodinu. Ponorte sa do bazénov s horúcou alebo studenou vodou 
v úchvatnom prostredí, vychutnajte si wellness služby a nechajte sa 
rozmaznávať masážou.

VEĽKÁ TRŽNICA

TERMÁLNE KÚPELE KIRÁLY

TERMÁLNE KÚPELE RUDAS

LUKÁCSOVE TERMÁLNE KÚPELE

SZÉCHENYIHO TERMÁLNE KÚPELE

Veľká tržnica, Budapešť
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ČO MUSÍTE VIDIEŤ
AK CHCETE OBJAVOVAŤ OKOLIE BUDAPEŠTI

OBJAVTE POKLADY SKRYTÉ V OKOLÍ BUDAPEŠTI.

Ak máte viac času, využite príležitosť na prehliadku širšieho okolia, napríklad 
iných menších obcí v blízkosti hlavného mesta. Svätý Ondrej leží neďaleko 
hlavného mesta ‒ stačí nasadnúť do prímestského vlaku či na loď a o chvíľu 
ste tam. Úzke dláždené ulice tohto mestečka sú nasiaknuté spomienkami na 
maďarskú históriu, zatiaľ čo miestne kaviarne a pouliční hudobníci vytvárajú 
špeciálnu atmosféru. Je to zároveň jedno z najlepších miest na nákup suvenírov. 
Nezabudnite svoj maškrtný jazyk potešiť marcipánom miestnej výroby.

Vo svojom dobrodružstve potom môžete pokračovať a objaviť aj ďalšie 
miesta neďaleko Budapešti. Môžete sa vybrať do Ostrihomu, ktorý bol kedysi 
hlavným mestom krajiny, vychutnať si nádherné výhľady na  Dunajský ohyb 
z kráľovského paláca vo Vyšehrade, či dokonca navštíviť prírodný park v 
Budakeszi. 

Obľúbenou destináciou je aj Gödöllő. A niet sa čomu diviť ‒ toto mesto je 
plné historických budov, takže v ňom bez problémov môžete stráviť celý deň. 
Samozrejme, nájdete tu legendárny kráľovský palác v barokovom štýle, zaujať 
vás však môže aj miestny prírodný park.

Kráľovský palác v Gödöllő patrí k najkrajším v Maďarsku a zaujme vás 
minimálne svojou veľkosťou. Patrí k najväčším barokovým zámkom na svete. 
V čase rakúsko-uhorskej monarchie slúžil ako letné sídlo kráľovnej Alžbety 
(Sissi). Sissi toto miesto milovala a je dobre známe, že Maďari milovali ju.

SVÄTÝ ONDREJ

OSTRIHOM

DUNAJSKÝ OHYB

KRÁĽOVSKÝ PALÁC VO 
VYŠEHRADE

KRÁĽOVSKÝ PALÁC 
V GÖDÖLLŐ

Katolícky farský kostol sv. Jána Krstiteľa, Svätý Ondrej
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TISÍC TVÁRÍ 
BUDAPEŠTI 

Budapešť sa často nazýva kráľovná na Dunaji, a to oprávnene: nikde inde 
neuvidíte túto nádhernú rieku v takej skvostnej vznešenosti ako tu. Dunaj 
je jednoznačne najikonickejším prvkom celého mesta, keďže ho rozdeľuje 
na Budín a Pešť, ktoré sú zase prepojené charakteristickými mostmi.  
Budapeštianske brehy Dunaja sú dokonca zapísané v Zozname svetového 
dedičstva UNESCO, kde sú opísané ako „jedna z najvýnimočnejších mestských 
panorám na svete“.

Pohľad, ktorý sa naskytá z Gellértovho vrchu, jedného z najvyšších bodov 
mesta, alebo povestných veží Rybárskej bašty, ľuďom často vyrazí dych. 
V úchvatnej scenérii sa mieša zlato, mramor, kamenina s majolikovou glazúrou a 
vitrážové sklá. Takéto luxusné budovy sú pritom roztrúsené po celej Budapešti. 
Medzi najzaujímavejšie patria tretia najväčšia budova parlamentu na svete, 
impozantné paláce na brehu Dunaja a Matyášov chrám, ktorý je lokalitou 
Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Návštevníkov Budapešti vždy ohromí 
pestrá spleť zvyškov rímskych pamiatok, gotických budov, eklektických 
prístupov a modernistických stavieb.

Za zmienku stojí aj bohatý a rozmanitý kultúrny život v Budapešti. Nech sa 
v hlavnom meste pozriete ktorýmkoľvek smerom, všade nájdete pripomienky 
tisícročnej maďarskej kultúry. 

Dokonca aj podzemie tu má svoje poklady ‒ v  jedinečných jaskyniach 
neďaleko centra Budapešti sa ukrývajú hodnotné prírodné výtvory. Jaskyňa 
Szemlő-hegyi je známa svojimi krištáľovými útvarmi a jaskyňa Pál-völgyi zas 
nádhernými stalaktitmi. Podzemný svet sa rozprestiera aj pod malebnými 
dláždenými uličkami Budínskeho hradu ‒ nachádza sa tu najväčší prepojený 
pivničný systém v Maďarsku s dĺžkou okolo desať kilometrov.

Reťazový most a Parlament, Budapešť
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ZÁBAVA PRE DETI

Budapešť ponúka rôznorodú škálu zábavy a aktivít pre dospelých, ale na svoje 
si prídete, aj ak cestujete s deťmi ‒ môžete si vybrať z  množstva zábavných 
atrakcií a programov, zažiť dobrodružstvá a získať celoživotné spomienky, na 
ktoré nezabudnú ani tí najmladší. Hľadáte bezstarostnú zábavu alebo sa chcete 
aj niečo naučiť? V Budapešti nájdete všetko.

Zoologická a botanická záhrada mesta Budapešť, ktorá sa nachádza 
v mestskom parku, by svojou kolekciou zvierat mohla súperiť aj s Noemovou 
archou. Ak si chcete zblízka pozrieť žirafu, leva či rosomáka, zoo je na to 
ideálnym miestom.

Skvelou aktivitou v prírode je prechádzka na Jánošov kopec. V lete si tu môžete 
vychutnať nádhernú prírodu, zatiaľ čo v zime je to skvelé miesto na sánkovanie 
a stavanie snehuliakov. Vyvezte sa na Jánošov kopec detskou železnicou a 
pozrite si, ako školáci zvládajú úlohu železničného personálu. Alebo môžete 
nasadnúť na sedačkovú lanovku, ktorá vás vyvezie až na vrchol kopca, pričom 
počas jazdy sa môžete kochať úchvatným výhľadom na celé mesto.

Budapeštianske oko je obrovské ruské koleso, ktoré stojí v centre mesta 
na námestí Erzsébet tér a  ponúka možnosť podrobne si pozrieť panorámu 
celej Budapešti. Počas jazdy sa koleso otočí trikrát, vďaka čomu budete mať 
dostatok času na to, aby ste si vychutnali výhľad na všetky mestské pamiatky.

Vedecké centrum CSOPA (niekedy nazývané aj Palác zázrakov) je obrovský 
herný komplex s viac než 100 hrami a exponátmi, pomocou ktorých sa deti 
zábavným a interaktívnym spôsobom oboznamujú s vedou. Vystavených 
predmetov sa môžu aj dotýkať. Práve o to v centre vlastne ide. 

V Tropikáriu máte možnosť pozorovať, ako vyzerá podmorský život na dne 
oceána bez toho, aby ste museli opustiť bezpečný komplex priechodných 
akvárií. Neohrozí vás ani šesť druhov žralokov či raja tŕňovka, ktoré vám budú 
majestátne plávať nad hlavou.

Sedačková lanovka Zugliget, Budapešť
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BUDAPEŠŤ, 
KRÁĽOVNÁ KÚPEĽOV 

Luxusné Széchenyiho termálne kúpele, skryté uprostred zelene mestského 
parku, evokujú spomienky na rakúsko-uhorskú monarchiu. Na návštevníkov 
tu čaká dokopy 21 bazénov, z toho tri vonkajšie. V týchto kúpeľoch sa vám 
môže naskytnúť pohľad na známu budapeštiansku scénu, ako starší pravidelní 
návštevníci cez deň hrávajú vo vode šachy.

Termálne kúpele sv. Gellérta, situované na úpätí Gellértovho vrchu, sú ďalším 
ikonickým miestom v  Budapešti. Tento secesný komplex s tyrkysovým 
porcelánovým obkladom značky Zsolnay a vitrážovými oknami navštívilo už 
viacero známych osobností – od Richarda Nixona až po Ryana Goslinga. Ďalšou 
obľúbenou voľbou sú Lukácsove termálne kúpele, ktoré sú priam pútnickým 
miestom pre ľudí so zdravotnými problémami. Kúpele zdobí množstvo 
pamätných tabúľ s poďakovaním od ľudí, ktorých miestne pramene zázračne 
vyliečili.

Termálne kúpele Vali Bej zo 16. storočia sú dnes po kompletnej renovácii opäť 
v plnom lesku a mozaikové dekorácie pripomínajú ich turecké dedičstvo. Aj pri 
renovácii termálnych kúpeľov Rudas, vybudovaných pred takmer päťsto rokmi, 
zostali zachované osmanské tradície. Na streche kúpeľov sa nachádza vírivka 
s úchvatnými výhľadmi.

ŽIADNE INÉ HLAVNÉ MESTO NA SVETE NEMÁ TOĽKO 
TERMÁLNYCH PRAMEŇOV AKO BUDAPEŠŤ. TEPLOTA 

VODY V TÝCHTO PRAMEŇOCH SA POHYBUJE OD 
VLAŽNEJ AŽ PO 77 °C. KEĎ SKONČÍTE S PREHLIADKOU 

MNOŽSTVA ARCHITEKTONICKÝCH PAMIATOK A 
ATRAKCIÍ ZO ZOZNAMU SVETOVÉHO DEDIČSTVA 

UNESCO, PONORTE SA DO LIEČIVÝCH VÔD NIEKTORÝCH 
Z TERMÁLNYCH KÚPEĽOV.

Na Margitinom ostrove, zelenej oáze uprostred rieky, sa nachádza najstaršie 
mestské kúpalisko, Palatinus, ktoré funguje od roku 1919 a dnes v ňom nájdete 
14 bazénov a rôzne tobogany. Nedávno postavené stredisko Aquaworld, ktorého 
dizajn je inšpirovaný chrámovým komplexom Angkór Vat, je ideálnym miestom 
na celodenné dobrodružstvo pre rodiny. Ponúka 15 bazénov, 11 toboganov a 
obrovskú vodnú plochu popretkávanú mostmi.
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PÄŤ NEDÁVNO 
ZRENOVOVANÝCH 

PAMIATOK V BUDAPEŠTI

Vigadó v Budíne
Táto eklektická budova z roku 1900 pôvodne slúžila na organizovanie 
elegantných plesov a koncertov, dnes tu však sídli Dom tradícií a Maďarský 
štátny folklórny súbor.
H-1011 Budapešť, Corvin tér 8; hagyomanyokhaza.hu

Stará radnica v Budíne
Táto 800 rokov stará budova v sebe spája úžasnú zmes architektúry ‒ jej 
barokovú eleganciu, stredoveké detaily a  moderné priestory dopĺňajú 
starodávne smrekovcové trámy.
H-1014 Budapešť, Szentháromság utca 2 

Hrobka Güla Babu
Táto budínska hrobka je moslimským pútnickým miestom. Nachádza sa 
v ružovej záhrade, ktorá je zároveň obľúbeným miestom na romantické 
stretnutia zamilovaných. Po renovácii tu pribudla aj výstavná hala, čajovňa a 
niekoľko konferenčných miestností.
H-1023 Budapešť, Mecset utca 14

Várkert Kiosk
Túto novorenesančnú budovu navrhol Miklós Ybl a pôvodne slúžila ako 
prečerpávacia stanica, neskôr sa však premenila na kaviareň a kasíno. Odkedy 
bola zrenovovaná, slúži ako sídlo umeleckej komunity Ybl Budai Kreatív Ház. 
H-1013 Budapešť, Ybl Miklós tér 9; budaikreativhaz.hu

Párisi Udvar
Jedna z najzaujímavejších budov v centre Budapešti, bývalá Centrálna 
sporiteľňa, známa aj pre svoju pasáž so sklenou strechou, bola zrekonštruovaná 
do svojej pôvodnej krásy v eklektickom štýle kombinujúcom maurské a 
byzantské prvky.
H-1052 Budapešť, Ferenciek tere 10 Hrobka Güla Babu, Budapešť
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NAJLEPŠIE MIESTA NA 
POZOROVANIE VÝCHO-
DU A ZÁPADU SLNKA  

NAD DUNAJOM

Jednou z najprekvapivejších miest na pozorovanie východu slnka je Záhrada 
filozofov na Gellértovom vrchu. Samotná záhrada je úžasne pokojným miestom 
a zároveň častým východiskovým bodom na výlety do okolitej prírody.

Ďalšou zaujímavou alternatívou na pozorovanie východu slnka nad Budapešťou 
je Margitin ostrov. Toto miesto je plné zelene, a keď slnko vyjde nad obzor, 
môžete si po vzore miestnych ísť zabehať okolo ostrova, prípadne si skočiť 
zaplávať na obľúbené kúpalisko Palatinus.

Možno to znie trošku náročne, ale naozaj stojí za to počkať si na východ slnka 
na jednom z vyvýšených bodov Budapešti. Z Budínskeho hradu alebo niektorej 
z početných vyhliadok si môžete pozrieť, ako krásne sa celé mesto rozžiari, keď 
sa kúpe v prvých lúčoch ranného slnka.

POČAS POBYTU V BUDAPEŠTI SI NEVÁHAJTE PRIVSTAŤ, 
PRETOŽE TVÁR MESTA ZALIATA ZLATISTÝMI LÚČMI 
RANNÉHO SLNKA JE ÚPLNE INÁ AKO ZA BEŽNÉHO 

DENNÉHO SVETLA.  
SAMOZREJME, AJ ZÁPAD SLNKA VNÁŠA DO 

TOHTO UPONÁHĽANÉHO VEĽKOMESTA ÚCHVATNÚ 
ATMOSFÉRU, PRETO SI SKÚSTE NÁJSŤ MIESTO, 

Z KTORÉHO SI BUDETE MÔCŤ TENTO VEČERNÝ VÝHĽAD 
NAPLNO VYCHUTNAŤ. 

Sledovanie západu slnka je však rovnako úchvatné. Samozrejme, je 
pochopiteľné, keď po príjemnom, ale únavnom dni strávenom v Budapešti 
nemáte chuť na skoré ranné vstávanie a rozhodnete sa radšej obdivovať mesto 
pri západe slnka. Azda najkrajším miestom, kde si môžete vychutnať žiarivé 
lúče zapadajúceho slnka, je nábrežie Dunaja. Je to skvelý spôsob, ako zakončiť 
deň v Budapešti. 

Ak ste ochotní vydať sa viac na juh, preč od rieky a hlbšie do centra, môžete sa 
posadiť na lavičku, a kým oddychujete, obdivovať budovy Národného divadla a 
Paláca umení. Toto miesto je známe najmä svojou pokojnou atmosférou, takže 
si tu môžete nerušene oddýchnuť od davov a zhonu.

Ale čo ak pokoj nie je to, čo radi vyhľadávate? Túžite po niečom vzrušujúcejšom? 
Alebo si chcete v rámci jarného, letného či jesenného večera vychutnať 
osviežujúci nápoj? V tom prípade pre vás máme niekoľko lepších miest na 
sledovanie západu slnka, než je nábrežie rieky. Môžete sa napríklad usadiť 
a  uvoľniť v jednom z barov pri Reťazovom moste. Ak si v  ňom vychutnáte 
osviežujúci nápoj za zvukov príjemnej hudby v pozadí, určite to vo vás zanechá 
nezabudnuteľný zážitok.

Postupné miznutie slnka za obzorom a jeho úžasnú hru svetla však môžete 
pozorovať aj z jedného z mnohých strešných barov v meste. Vonkajšie posedenie 
a  studená limonáda alebo kokteil v  spojení s  nádhernou budapeštianskou 
architektúrou osvetlenou meniacimi sa odtieňmi slnečných lúčov sa postarajú 
o priam umelecký zážitok.
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PARKY V BUDAPEŠTI
OBJAVTE ZÁHRADU V CENTRE BUDAPEŠTI.

HOCI JE BUDAPEŠŤ RUŠNOU METROPOLOU, 
NACHÁDZAJÚ SA V NEJ AJ MNOHÉ PARKY, 

BOTANICKÉ ZÁHRADY A ZÁKUTIA S NEDOTKNUTOU 
PRÍRODOU, KDE MÔŽETE OBJAVOVAŤ ZAS INÝ 

DRUH KRÁSY, VĎAKA KTORÉMU JE TOTO MESTO 
TAKÉ SYMPATICKÉ A PRÍJEMNÉ NA ŽIVOT. OBJAVTE 
NIEKTORÉ Z NAJLEPŠÍCH MIEST NA SPOZNÁVANIE 
MIESTNEJ FLÓRY, OBJAVOVANIE LESNÝCH ZÁKUTÍ 
ČI USPORIADANIE SPONTÁNNEHO PIKNIKU POD 

SLNEČNÝM NEBOM.

Botanická záhrada Füvészkert je domovom asi 8 000 druhov rastlín, pričom 
niektoré z nich pochádzajú ešte z čias dinosaurov. Je otvorená celoročne a 
môžete sa tu naučiť veľa o živote rastlín v každom ročnom období.

Budai Arboretum je bývalý vinohrad, dnes však predstavuje jednu 
z najbohatších rezervácií na území mesta. Hoci ide o špeciálne chránenú 
oblasť, zároveň slúži ako miesto na prax pre budúcich záhradníkov, záhradných 
architektov a vinárov. Táto rozsiahla lokalita plná života ponúka veľa vecí na 
videnie a zábavu pre celú rodinu.

Botanická záhrada Soroksár je už o niečo vzdialenejšia, no cesta k nej z centra 
trvá len pol hodiny a  určite stojí za návštevu. Nedotknutá oblasť s rozlohou 
60 hektárov priam láka na cestu za dobrodružstvom, pri ktorom môžete 
stretnúť králiky, líšky, srnky, či dokonca korytnačky.

Ak sa nechcete vzdialiť od centra Budapešti, ale napriek tomu podobne ako 
miestni túžite po oddychu pod stromami, máte na výber z množstva možností. 
Hneď tri zaujímavé miesta sú námestie Szabadság tér, a to najmä jeho časť pri 
budove Maďarskej národnej banky, Park svätého Štefana na brehu Dunaja, 
ktorý ponúka aj ihrisko, alebo mestský park. V centre Budapešti nájdete 
množstvo miest, kde sa môžete priblížiť k  prírode a  oddýchnuť si na slnku, 
zahrať si frisbee alebo si urobiť piknik. Alžbetino námestie, Budapešť
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PÄŤ ZÁMKOV 
A KAŠTIEĽOV 
S VEREJNÝMI 
ZÁHRADAMI

Múzeum Kiscelli
Pôvodne bolo vybudované ako kláštor, neskôr ho však odkúpil výrobca a 
zberateľ nábytku Miksa Schmidt, a tak zmenilo názov na Schmidtov zámok. 
H-1037 Budapešť, Kiscelli utca 108; kiscellimuzeum.hu

Múzeum v paláci Nagytétény 
Jednou z najkrajších barokových stavieb v krajine je zámok Száraz-Rudnyánszky 
v štvrti Nagytétény, ktorý pochádza z 18. storočia, a v ktorom v súčasnosti sídli 
expozícia nábytku Múzea úžitkového umenia.
H-1225 Budapešť, Kastélypark utca 9–11; imm.hu

Palác Károlyi
Tento palác vybudovaný v strede mesta je jedným z klenotov budapeštianskej 
klasicistickej architektúry, pričom svoj dnešný dizajn nadobudol za čias 
Györgyho Károlyiho. Dnes tu nájdete Petőfiho múzeum literatúry, pričom 
z bývalej záhrady je verejný park známy ako Záhrada Károlyi.
H-1053 Budapešť, Károlyi utca 16; pim.hu

Barabásova vila 
Letné sídlo maďarského maliara Miklósa Barabása v  štvrti Városmajor je 
skutočne romantickým miestom hodným návštevy. Táto neoklasicistická 
budova sa nachádza uprostred skvostnej záhrady, v ktorej sa pravidelne konajú 
svadby a iné podujatia. 
H-1122 Budapešť, Városmajor utca 44; barabasvilla.hu

Zámok Vajdahunyad
Tento zámok bol postavený pri príležitosti miléniovej výstavy s cieľom ukázať, 
ako sa v priebehu tisíc rokov v Maďarsku menili architektonické štýly. Obsahuje 
množstvo zaujímavých detailov od gotickej brány až po barokové prvky. 
H-1146 Budapešť, mestský park Zámok Vajdahunyad, Budapešť
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NAJVYCHÝRENEJŠIE 
TRHY V BUDAPEŠTI 

Maďari milujú trhy a obyvatelia rušnej metropoly, akou je Budapešť, nie sú 
výnimkou. Každý víkend od skorého rána niekoľko trhov po celom meste víta 
svojich návštevníkov, ktorí sem prichádzajú po čerstvú zeleninu či lahodné 
kúsky mäsa na víkendový obed. Na trhoch tiež dostanete syry, medy či ovocné 
sirupy priamo od výrobcov, takže máte istotu, že nakupujete lokálne výrobky, 
a podporujte tak rodinné farmy. Okrem toho sú trhy aj dôležitým dejiskom 
rôznych kultúrnych stretnutí. Môžete tu vidieť skupinky ľudí, ako len tak 
postávajú okolo niektorého zo stánkov, popíjajú, alebo jedia langoše a užívajú 
si vzájomnú spoločnosť.

Belvárosi Piac: trh v centre mesta
Ak neviete, kde tento relatívne nový trh v centre mesta hľadať, ľahko ho 
prehliadnete. Nejde o úplne klasickú tržnicu, ale skôr o gastronomický priestor, 
kde o pozornosť zákazníkov súperia rôzne denné bary a predajne zaujímavého 
jedla. Nájdete tu vzrušujúcu zmes maďarských a medzinárodných chutí, ale aj 
niekoľko bistier fungujúcich pod taktovkou svetoznámych šéfkuchárov. Keďže 
sa v blízkosti nachádzajú kancelárie a verejné inštitúcie, toto miesto je pre ľudí 
pracujúcich v okolí obľúbeným miestom na obed.

Nagycsarnok: Veľká tržnica
Tržnica Nagycsarnok je veľká nielen názvom, ale aj svojou povesťou. Je nielen 
tradičným trhom, ale aj jedným z najobľúbenejších miest na nákup suvenírov  
v celej Budapešti. Ponuka suvenírov je tu taká rozsiahla, že si určite aj vy 
vyberiete niečo, čo vám bude navždy pripomínať nezabudnuteľné chvíle 
strávené v tomto meste. Nájdete tu široký sortiment miestnych výrobkov 
vrátane korení či nakladanej zeleniny a medu, ktoré si môžu turisti vziať domov 
ako darček pre svojich blízkych a priateľov.

Trh na ulici Fény
Tento trh je o niečo starší, no medzi zákazníkmi sa teší stále rovnakej obľube. 
Koná sa v Budíne, a na svoje si tu prídu zákazníci nakupujúci každodenné 
suroviny, ako aj tí, ktorí chcú skúsiť špeciality a vysokokvalitné výrobky. Ponuka 
je pomerne rôznorodá, či už hľadáte tradičné, špeciálne, alebo sezónne výrobky 
či plodiny, napríklad aj čerstvé lesné huby.

Tržnica na námestí Klauzál
Historická krytá tržnica na peštianskom námestí Klauzál tér sídli v jasných 
priestoroch zaliatych denným svetlom, kde neustále narastá počet stánkov 
s čerstvým ovocím a zeleninou, lahodnými mliečnymi a mäsovými výrobkami, 
rôznymi pekárenskými výrobkami, či dokonca langošovými špecialitami, ktoré 
sa predávajú na galérii.

Trh Szimpla
Szimpla je pomerne nezvyčajný trh, ktorý sa odlišuje od miest, kam 
chodíte na bežné nákupy. Ide o jeden z najstarších a najznámejších „ruin 
pubov“ s pestrým nočným životom, ktorý sa však každú nedeľu mení 
na malý trh lokálnych výrobcov a  farmárov. Hoci ponúkaný sortiment 
výrobkov a plodín je relatívne obmedzený, očakávajte prvotriednu kvalitu a 
jedinečnú nenapodobiteľnú atmosféru, ktorú by ste si nemali nechať ujsť.  
Trh Szimpla je medzi zákazníkmi obľúbený najmä pre svoju zábavnú atmosféru.
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NAŠE OBĽÚBENÉ ZÁBERY 
Z TEJTO OBLASTI
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OKOLIE 
 BUDAPEŠTI 

OKOLIE BUDAPEŠTI  
A DUNAJSKÝ OHYB

HOCI JE HLAVNÉ MESTO MAĎARSKA NABITÉ 
ATRAKCIAMI, LEN HODINKU CESTY SEVERNE OD NEHO 
NÁJDETE STREDOVEKÉ HRADY, PÔSOBIVÚ BAZILIKU 

ČI ZHLUK PESTRÝCH GALÉRIÍ. NAJLEPŠIE JE CESTOVAŤ 
LOĎOU, ABY STE SI MOHLI VYCHUTNAŤ ÚŽASNÉ 
VÝHĽADY NA BREHY DUNAJA, A ODNIESŤ SI TAK 
SPOMIENKY, KTORÉ VÁM EŠTE DLHO ZOSTANÚ 

V PAMÄTI.

Svätý Ondrej je mesto umelcov, pričom v jeho galériách a múzeách sa 
nachádzajú fascinujúce zbierky a často sa v nich konajú rôzne výstavy. Skanzen, 
etnografické múzeum v prírode ležiace hneď nad mestom, prezentuje vidiecky 
život, tradície a folklór Maďarska prostredníctvom exponátov v životnej veľkosti.

Vyšehrad zažil vrcholný rozkvet ešte v stredoveku a dedičstvo z týchto čias si 
každoročne pripomína počas Medzinárodných palácových hier. Práve tu mal 
svoje renesančné letné sídlo kráľ Matej Korvín a jeho pôsobivé ruiny dodnes 
dotvárajú panorámu krajiny.

Ostrihom je centrom maďarskej katolíckej viery. Ostrihomská bazilika je 
najväčšou náboženskou stavbou v Maďarsku a sú v nej uložené mnohé 
náboženské cennosti. Permanentná zbierka umeleckých predmetov 
v miestnom Kresťanskom múzeu je najvzácnejšou zbierkou mimo Budapešti.

Veľa turistov mieri do Gödöllő, aby si pozreli majestátny kráľovský palác, 
korunovačný dar pre uctievanú habsburskú cisárovnú Alžbetu Bavorskú 
(v Uhorsku známu ako Sissi) a cisára Františka Jozefa. Sissi tu strávila veľa 
šťastných chvíľ jazdou na koni a prechádzkami po rozsiahlych zámockých 
parkoch.
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PÄŤ NEZABUDNUTEĽNÝCH 
VÝHĽADOV 

V DUNAJSKOM OHYBE

Kráľovský palác vo Vyšehrade
Zrenovovaný kráľovský palác spolu so známou Herkulovou fontánou patrí ku 
klenotom mesta Vyšehrad, z ktorého história priam dýcha. Nezabudnite navštíviť 
ani neďaleké ihrisko, ktoré vás prenesie do sveta príbehov a povestí o kráľovi 
Matiášovi. 
H-2025 Vyšehrad, Fő utca 23; dunakanyargo.hu/ajanlatok/kiralyi-palota

Hlavné námestie a nábrežie Dunaja v Nagymarosi
Hovorí sa, že Vyšehrad je najkrajší pri pohľade z mesta Nagymaros. Ale samotný 
Nagymaros má takisto čo ponúknuť, napríklad hlavné námestie s obrovskými 
pagaštanmi, kotvisko lodí, reštaurácie či sobotné trhy. 
H-2626 Nagymaros, Fő tér; nagymaros.hu

Kostol svätej Anny
Podľa prameňov a dokumentov je Okrúhly kostol (ako sa často nazýva) považovaný 
za predchodcu Ostrihomskej baziliky a jeho pôdorys má tvar dokonalého kruhu. 
V kostole je tiež vystavený jeho zmenšený model vyrobený zo striebra. 
H-2500 Ostrihom, Rudnay Sándor tér 1; dunakanyargo.hu/ajanlatok/szent-anna-
templom

Víťazný oblúk (Kamenná brána)
Dokonca aj Dunajský ohyb má svoj víťazný oblúk, ktorý miestni nazývajú aj Kamenná 
brána. Tento monument nechal postaviť biskup Migazzi na predmestí Vacova na 
počesť návštevy Márie Terézie. Je to jediná stavba tohto druhu v Maďarsku. 
H-2600 Vacov, Köztársaság út 65; dunakanyargo.hu/ajanlatok/diadaliv

Katedrála Panny Márie a svätého Vojtecha
Ide o  jedno z najdôležitejších miest v maďarskej histórii, keďže sa predpokladá, 
že na mieste, kde dnes stojí najväčšia náboženská stavba v krajine, bol kedysi 
korunovaný kráľ Štefan. V pokladnici sa nachádza niekoľko predmetov, ktoré sa 
používali pri korunovácii. 
H-2500 Ostrihom, Szent István tér 1; dunakanyargo.hu/ajanlatok/esztergomibazilika Kráľovský palác vo Vyšehrade



42 43

ČO MUSÍTE VIDIEŤ
DESAŤ VÝLETOV V DUNAJSKOM OHYBE, KTORÉ BY STE 

ROZHODNE NEMALI VYNECHAŤ

NA CYKLISTOV AJ TURISTOV TU ČAKAJÚ LESY A 
ROZMANITÝ TERÉN S PANORAMATICKÝMI VÝHĽADMI 

NA VYŠEHRAD, PILIŠSKÉ VRCHY A POHORIE 
BÖRZSÖNY. MEDZI OBĽÚBENÉ MIESTA NA VÝLETY 

PATRÍ ROKLINA RÁM, DIVOKÉ SKALY (VADÁLLÓ-KÖVEK) 
A HRDÝ VRCH DOBOGÓKŐ. CYKLISTI MÔŽU CELÚ 

TRASU PREJSŤ PO ĽAVOM BREHU DUNAJA, KDE ICH 
ČAKÁ AJ CYKLOTRASA KRÁĽOVNEJ BEATRIX MEDZI 

MESTAMI NAGYMAROS A ZEBEGÉNY.

Prédikálószék
Vyrazte z obce Dömös a pokračujte po skalnatej ceste až na vrchol. Nezabudnite 
si vziať vodu a pohodlné turistické topánky, možno sa hodia aj trekingové palice.
H-2027 Dömös; dunakanyargo.hu/ajanlatok/predikaloszek

Jaskyňa pustovníkov
Hoci je toto miesto ťažšie dostupné, naskytne sa vám z  neho nečakaný a 
udivujúci výhľad, ktorý za tú námahu stojí: majestátny Dunajský ohyb na pozadí 
okolitých vrchov. Chvíľami to znie ako anjelská hra na harfe.
Medzi obcami Zebegény a Nagymaros; 
dunakanyargo.hu/ajanlatok/remete-barlang

Roklina Rám
Takmer povinná položka v  každom zozname, ktorá je však vhodná len pre 
skúsených turistov. Na trase vás čakajú zábradlia, reťaze a rebríky. Nezabudnite 
si vziať pokrývku hlavy a niečo na pitie.  
H-2027 Dömös, Macskások-Nyilasok-dűlő; 
parkerdo.hu/turizmus/latnivalok/ram-szakadek

PRÉDIKÁLÓSZÉK

JASKYŇA PUSTOVNÍKOV

ROKLINA RÁM

Pohľad na ohyb Dunaja
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Kanoistika: Ipeľ – Dunaj
Krásu kanoistiky na Ipli začali ľudia objavovať len nedávno, hoci táto rieka 
preteká viacerými skutočne romantickými miestami. Nestretnete tu žiadne 
lode a pri ústí je breh rieky krásne piesčitý. 
Rieka Ipeľ; ipolytours.hu

Cyklistika: Göd – Szob
Nasadnite na bicykel a vydajte sa na jednu z najkrajších cyklotrás v celej krajine. 
Užite si jazdu po dobre udržiavaných cestách s odpočívadlami, plážami a 
cykloservismi. 
Medzi obcami Göd a Szob; dunakanyarkerekpar.hu 

Vrch Strázsa
Na tomto mieste nájdete jedinú jaskyňu v župe, ktorá je otvorená pre verejnosť. 
Kým ste tu, môžete využiť príležitosť na návštevu domu Kökörcsin, ktorý ponúka 
výstavu prezentujúcu faunu a flóru daného regiónu. Ak vyleziete na rozhľadňu 
na vrchu Kis Strázsa, naskytne sa vám úžasný výhľad na okolitú krajinu.
Náučný chodník na vrchu Strázsa; dunaipoly.hu/hu/helyek/tanosvenyek/
strazsa-hegyi-tanosveny

Úzkorozchodná železnica Nagybörzsöny
Vlak premáva na osemkilometrovej trase, ktorá sa kľukatí lesom medzi 
zastávkami Nagybörzsöny a Nagyirtás. Ak máte chuť, na stanici v  obci 
Nagybörzsöny si môžete vyskúšať aj jazdu drezinou.
H-2634 Nagybörzsöny, Völgy utca 52; borzsonyikisvasutak.hu

Výlet na motorke: Vacov – Svätý Ondrej
Nezáleží na tom, kde začnete – jednoducho prejdite cez Dunaj a vyberte 
si niektorú z množstva dostupných možností. Môžete si zvoliť trasu medzi 
ľubovoľnými dvoma bodmi a Dunaj budete mať vždy nablízku, keďže sa budete 
viezť po Svätoondrejskom ostrove. 
Vacov, Svätý Ondrej

Vrch Nagy-Hideg
Na túre na vrch Nagy-Hideg vás budú sprevádzať paprade a žblnkot tečúcej 
vody, až kým neprídete po turistickú chatu, kde si môžete dopriať zaslúžený 
odpočinok. Odtiaľ môžete pokračovať ďalej na vrch Csóványos, na ktorom stojí 
turistická rozhľadňa. 
Pohorie Börzsöny; dunakanyargo.hu/ajanlatok/nagy-hideg-hegy

Výlet loďou: Budapešť ‒ Ostrihom
Či už máte záujem o dlhší, alebo kratší výlet loďou, určite nájdete to, čo 
hľadáte. Krídlová loď vás bleskovo dopraví do cieľa alebo, ak chcete, môžete si 
vychutnať tiché kolísanie počas plavby bežnou loďou. Stačí si pozrieť cestovný 
poriadok a nastúpiť na tú najbližšiu.
Z Budapešti do Ostrihomu; mahartpassnave.hu

KANOISTIKA: IPEĽ – DUNAJ

CYKLISTIKA: GÖD – SZOB

VRCH STRÁZSA

ÚZKOROZCHODNÁ ŽELEZNICA 
NAGYBÖRZSÖNY

VÝLET NA MOTORKE: VACOV – SVÄTÝ ONDREJ

VRCH NAGY-HIDEG

VÝLET LOĎOU
BUDAPEŠŤ ‒ OSTRIHOM
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KULTÚRNE PAMIATKY 
V GÖDÖLLŐ 

Kráľovský palác v Gödöllő 
Anton Grasalkovič bol jedným z obľúbených šľachticov Márie Terézie. Tento 
veľkolepý barokový palác s okolitým panstvom vybudoval v roku 1745 a neskôr 
sa z neho stalo letné sídlo cisára Františka Jozefa a jeho manželky Alžbety. 
Výstava dostupná v priestoroch paláca rozpráva príbeh o jeho pôsobivej histórii. 
H-2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély, 5852.hrsz.; kiralyikastely.hu

Mestské múzeum v Gödöllő
Nádherne zrekonštruovaná Hamvayova kúria dnes slúži ako kino a múzeum. 
Nájdete tu národnú zbierku skautských predmetov, dozviete sa niečo o histórii 
mesta aj o miestnej legendárnej umeleckej kolónii.
H-2100 Gödöllő, Szabadság tér 5; godolloimuzeum.hu

Dielňa úžitkového umenia v Gödöllő
Miestny kolektív secesných umelcov, ktorý je známy po celej Európe, nadväzuje 
na tradície umeleckej kolónie v Gödöllő. Dielňa úžitkového umenia je miestom, 
kde jeho členovia pracujú aj organizujú umelecké výstavy. Pri návšteve budovy 
by ste nemali vynechať jej príjemnú umeleckú záhradu. 
H-2100 Gödöllő, Körösfői Kriesch Aladár utca 15–17; gimhaz.hu

Kráľovská čakáreň 
Sissi a František Jozef z Gödöllő spravili moderné letovisko, do ktorého pri svojich 
návštevách zvykli cestovať vlakom. Kráľovská čakáreň, pôvodne postavená 
v novorenesančnom štýle, prešla renováciou podľa pôvodných plánov z roku 
1882 a dnes sa v nej nachádza výstava venovaná kráľovskej rodine. 
H-2100 Gödöllő, Állomás tér 1–3

Univerzita svätého Štefana 
Areál univerzity nás prenesie do úplne iného sveta. Nachádza sa tu botanická 
záhrada aj múzeum zamerané na poľnohospodárstvo. Ak sa zastavíte vo veľkej 
sále univerzity, nájdete tu jeden z najznámejších reliéfov od Ameriga Tota.
H-2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1, szie.hu

Kráľovský palác v Gödöllő
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OBJAVTE VACOV

Centrum mesta, Március 15. tér
Toto námestie sa nestalo hlavným len tak náhodou. Celý priestor je obklopený 
nádhernými ukážkami barokovej architektúry, pričom jedna z týchto budov 
dnes slúži ako radnica. Uprostred kvetov, fontán a ruín stojí socha svätej 
Hedvigy, ktorá je patrónkou Dunajského ohybu.
H-2600 Vacov, Március 15. tér; vac.hu
 
Nábrežie Dunaja
Nábrežie Dunaja vo Vacove je promenádou, ktorá láka návštevníkov na 
oddychovú prechádzku. Na tomto príjemnom mieste v blízkosti centra nájdete 
kotvisko lodí aj kompu, ktorá vás prevezie na Svätoondrejský ostrov.
H-2600 Vacov, nábrežie Dunaja
 
Katedrála
Ide o ďalšiu stavbu spojenú s osobou biskupa Miagazziho, pričom jej obrovskú 
kupolu možno vidieť už z veľkej diaľky. Bola vybudovaná na nádhernom a 
priestrannom námestí a nachádza sa priamo oproti Biskupskému palácu.
H-2600 Vacov, Konstantin tér 11; vaci.szekesegyhaz.hu
 
Víťazný oblúk
Dokonca aj ohyb Dunaja má svoj víťazný oblúk, ktorý miestni nazývajú aj 
Kamenná brána. Bol postavený na vtedajšom predmestí Vacova na počesť 
návštevy Márie Terézie. Je to jediná stavba tohto druhu v Maďarsku.
H-2600 Vacov, Köztársaság út 65
 
Hétkápolna
Tento maďarský názov znamená v preklade Sedem kaplniek a označuje sedem 
maľovaných stĺpov lemujúcich prístupovú cestu, na ktorých je znázornených 
sedem radostí a bolestí Panny Márie. V príjemnom tieni starobylých stromov 
sa každoročne v septembri koná slávnosť na počesť patrónky mesta, pri 
príležitosti ktorej sa slúži nielen rímskokatolícky, ale aj gréckokatolícky obrad.
H-2600 Vacov, Derecske utca 2; hetkapolna.vaciegyhazmegye.hu

Múzeum Ignáca Tragora
Spomienky na mŕtvych sú tu prezentované jedinečným spôsobom ako súčasť 
stálej expozície múzea s názvom Memento Mori. Prehliadka podzemia je trochu 
strašidelná, no ak ste dosť statoční, odnesiete si z nej nezvyčajný zážitok.
Kamenná pivnica pod domom na H-2600 Vacov, Március 15. tér 19; muzeumvac.hu

Jazero Ligeti
Z tohto umelého jazera vyžaruje nezvyčajný pokoj. Preto, ak hľadáte pohodu 
a ticho, je pre vás ideálnym miestom, najmä ak máte so sebou aj rybársku udicu.
H-2600 Vacov, jazero Ligeti
 
Naszály
Vrch Naszály pri pohľade z diaľky vyzerá, ako keby z neho niekto kus odhryzol. 
Skúsení turisti by si mali dopriať výlet na jeho vrchol ‒ úžasný výhľad zhora aj 
samotný vrch stoja za trocha námahy.
H-2600 Vacov, Naszály
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PRECHÁDZKA PO  
SVÄTOM ONDREJI

Umelecký mlyn
Tento rozsiahly priestor so špeciálnou atmosférou, ktorý bol otvorený pred 
takmer 20 rokmi, zastrešuje výstavu moderného výtvarného umenia. 
V súčasnosti sa tu konajú dočasné výstavy, ktoré si môžete pozrieť v rámci 
návštevy Svätého Ondreja.
H-2000 Svätý Ondrej, Bogdányi utca 32; muzeumicentrum.hu/muveszetmalom

Skanzen (etnografické múzeum v prírode)
V rámci expozície etnografického múzea v prírode ožívajú rôzne časti Maďarska, 
takže návštevníci sa tu lepšie oboznámia s ľudovou architektúrou, interiérovým 
dizajnom aj predmetmi každodenného života.
H-2000 Svätý Ondrej, Etnografické múzeum v prírode; skanzen.hu

Ferenczyho múzeum
V múzeu sa nachádza bohatá zbierka krásneho umenia, či už ide o moderné 
maľby, grafiky, plastiky, alebo dokonca medaily.  
H-2000 Svätý Ondrej, Kossuth Lajos utca 5; muzeumicentrum.hu/ferenczy-
muzeum

Czóbelovo múzeum
V nedávno zrenovovaných výstavných priestoroch nájdete maľby 
„najfrancúzskejšieho“ maďarského maliara. Bol prvým maďarským maliarom, 
po ktorom pomenovali múzeum ešte za jeho života.
H-2000 Svätý Ondrej, Templom tér 1; muzeumicentrum.hu/czobel-muzeum

Katedrála Belgrád 
Ide o posledný srbský kostol v meste, v ktorom sa ešte konajú pravidelné 
omše. V kostolnej záhrade sa nachádza aj Múzeum srbskej cirkvi s množstvom 
úžasných ikon a špeciálnych predmetov z cirkevnej histórie. 
H-2000 Svätý Ondrej, Alkotmány utca Ulica v Svätom Ondreji 
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PAMIATKY, KTORÉ BY 
STE NEMALI VYNECHAŤ 

V OSTRIHOME

Ostrihomská bazilika
Najväčšia cirkevná budova v Maďarsku. Jej súčasťou je aj Bakóczova kaplnka, 
postavená v 16. storočí. Bola vybudovaná v čisto klasicistickom slohu a neskôr 
sa stala centrom maďarskej katolíckej cirkvi.
 H-2500 Ostrihom, Szent István tér 1; bazilika-esztergom.hu/hu
 
Ostrihomský hrad
Toto bývalé kráľovské sídlo sa nachádza v centre Ostrihomu. Pri obrane hradu 
bol zabitý básnik Valentín Balaša. V roku 2007 tu bola objavená freska od 
Botticelliho, no v súčasnosti si ju možno pozrieť len v rámci Noci múzeí.
 H-2500 Ostrihom, Szent István tér 1; varmegom.hu
 
Kostol svätej Anny 
Miestni ho nazývajú aj Okrúhly kostol. Jeho pôdorys má tvar dokonalého kruhu 
a v kostole je tiež vystavený jeho zmenšený model vyrobený zo striebra.
H-2500 Ostrihom, Rudnay tér 9; szentanna.extra.hu/wp
 
Most Márie Valérie
Hovorí sa, že najkrajší výhľad na Ostrihom je zo Štúrova, no museli sme si počkať 
50 rokov, kým bolo konečne možné prejsť po moste na druhú stranu rieky a 
pokochať sa nádherným výhľadom na toto mesto. Dlhé roky sa mu hovorilo 
iba „rozbitý most“, no od opätovného otvorenia v roku 2001 nesie názov Most 
Márie Valérie.
H-2500 Ostrihom
 
Kresťanské múzeum
Toto múzeum ukrýva najväčšiu zbierku cirkevných predmetov v Maďarsku. 
Zaujímavá je najmä zbierka ľudových náboženských artefaktov, ktorú 
zhromaždila Zsuzsanna Erdélyi. 
H-2500 Ostrihom, Mindszenty tér 2; keresztenymuzeum.hu

Ostrihomská mešita
Za návštevu stojí nielen samotná budova, ale aj výstava v nej, ktorá je venovaná 
histórii mesta v čase tureckých vpádov. Bývalá modlitebňa sa často využíva na 
pravidelné výstavy a rôzne podujatia. 
H-2500 Ostrihom, Berényi Zsigmond utca 18; esztergomidzsami.hu
 

Vrch Strázsa
Keďže toto miesto sa odnepamäti využívalo ako vojenská strelnica, jeho prírodné 
krásy zostali nedotknuté. Cesta po náučnom chodníku okolo vrchu vám zaberie 
asi hodinu. Než tento chodník opustíte, mali by ste ešte navštíviť dom Kökörcsin.
H-2500 Ostrihom, Kertváros; dunaipoly.hu/hu/helyek/bemutatohelyek/kokorcsin-
haz-erdei-iskola
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DEŇ VO  
VYŠEHRADE

Kráľovský palác
V tomto novozrekonštruovanom paláci pocítite závan renesancie a zároveň 
si tu môžete pozrieť známu Herkulovu fontánu. Čestný dvor a kaplnka sú 
otvorené po celý rok, hoci od novembra do februára sú otváracie hodiny kratšie. 
H-2025 Vyšehrad, Fő utca 23–29; visegradmuzeum.hu

Citadela
Hrad zvykol slúžiť ako vidiecke sídlo maďarských kráľov až do čias osmanskej 
okupácie, pričom dlho tu bývali odložené korunovačné klenoty. V Citadele sa 
nachádza niekoľko zaujímavých expozícií. Majte však na pamäti, že otváracie 
hodiny sú v zimnej sezóne iné ako v lete. 
parkerdo.hu/turizmus/latnivalok/visegradi-fellegvar

Historické ihrisko kráľa Matiáša
Historická atmosféra Vyšehradu inšpirovala mladých umelcov k  tomu, aby 
v meste navrhli a vytvorili úžasné ihrisko. To patrí k jedným z mála, ktoré môžu 
bez obáv navštíviť aj ľudia s telesným alebo zrakovým postihnutím.
H-2025 Vyšehrad, Fő utca 4; visegradmuzeum.hu/park/jatszopark
 
Zsitvayova rozhľadňa
Ak si chcete vychutnať úžasný panoramatický výhľad na Dunajský ohyb, toto 
je pre vás to pravé miesto. Nenechajte si ujsť úchvatný výhľad z rozhľadne 
Nagyvillám, ktorú miestni ešte stále nazývajú Zsitvayova rozhľadňa. V prípade 
nepriaznivého počasia je rozhľadňa zatvorená.
Vyšehrad, Feketehegy utca; parkerdo.hu/turizmus/latnivalok/zsitvay-kilato
 
Bežkárska dráha
Bežkárska dráha je otvorená po celý rok, takže ju môžete využiť v ktoromkoľvek 
ročnom období. Je ideálna najmä pre rodiny s deťmi. Dráha je výborná na 
nacvičovanie behu na lyžiach. Je vybavená snežnými delami, ktoré neustále 
zabezpečujú dostatok snehu, nočným osvetlením a bezplatným parkoviskom.
visegradsipalya.hu

Šalamúnova veža
Táto veža, ktorá bola kedysi kráľovským sídlom a vojenskou pevnosťou, je 
najpôsobivejšou stredovekou obytnou vežou v Maďarsku. Práve v tejto veži 
vzniklo prvé múzeum vo Vyšehrade. Miestne rytierske turnaje sa počas zimnej 
sezóny nekonajú.
H-2025 Vyšehrad, hrad; visegradmuzeum.hu

Palácový dom
Táto skvostná budova svojím stredovekým štýlom skvele zapadá do prostredia. 
Konajú sa tu adventné trhy aj umelecké dielne. Od jari do jesene tu tiež môžete 
navštíviť Nádvorie remesiel a Dom jedla.
H-2025 Vyšehrad, Duna-parti út 1; palotahaz.hu
 
Vrch Sibrik
Keď vyjdete až na vrchol, nájdete tu zvyšky rímskeho tábora. Historický význam 
a pozostatky tohto miesta objavili archeológovia v 70. rokoch minulého storočia.
2025 Vyšehrad, vrch Sibrik
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ETYEK

Vo vychýrených vinárstvach a gastronomických lokalitách v Etyeku sa konajú 
sezónne pikniky, v rámci ktorých môžu návštevníci absolvovať pešie prehliadky 
a ochutnať miestne špeciality. V Etyeku sídli aj filmové štúdio Korda a obec je 
obklopená prírodnými rezerváciami.
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