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BUDAPEŠŤ – MESTO
PLNÉ ŽIVOTA
BUDAPEŠŤ JE VĎAKA SVOJEJ KULTÚRE, ARCHITEKTÚRE A PRÍRODE JEDNÝM Z
NAJKRAJŠÍCH MIEST NA SVETE. TÁTO METROPOLA JE ENERGICKÁ, NO STÁLE SI
ZACHOVÁVA SVOJU AUTENTICKOSŤ. JE HISTORICKÁ A ZÁROVEŇ MODERNÁ, PRIČOM
PONÚKA TRADIČNÚ I KOZMOPOLITNÚ PODOBU EURÓPSKEHO HLAVNÉHO MESTA.
JE PODNETNÁ, PLNÁ ŽIVOTA A UMOŽNÍ VÁM UVOĽNIŤ SA.

BUDAPEŠŤ

Budapešť sa teší z nádherného mestského a prírodného prostredia,
o čom svedčí hojnosť miest zaradených do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, ako napríklad nábrežie Dunaja, Budínska hradná
štvrť alebo Andrássyho trieda. Mesto je známe architektúrou, ktorá
vyráža dych, a fotogenickými riečnymi scenériami. To všetko je nádhernou kulisou pre miestny prosperujúci filmový priemysel.
Budapešť má rozmanitú a živú gastronomickú scénu, ktorú umocňuje bohaté kulinárske dedičstvo. Zažiť sa dá v miestnych michelinských reštauráciách, moderných bistrách, rodinných podnikoch
či luxusných reštauráciách, ktoré podávajú brunch. Tržnice sú plné
čerstvých sezónnych produktov z miestneho regiónu. Kreativita maďarských šéfkuchárov a nezabudnuteľné chute neustále sa vyvíjajúcej maďarskej kuchyne potešia a očaria každého hosťa, či už si dopraje
zážitok z vyberanej reštaurácie, alebo sa ponorí do atmosféry historickej kaviarne.

Hoci v hlavnom meste Maďarska žije 1,7 milióna
obyvateľov, Budapešti sa darí zachovávať si
hojnosť skrytých pokladov. Žiadne iné hlavné
mesto v Európskej únii sa nemôže pochváliť tým,
že by sa v ňom dodnes zachovali a používali
pravé stredoveké turecké kúpele.

Bazilika sv. Štefana

Budínska hradná štvrť

Kultúrny život Budapešti je skutočne pestrý
a živý. Ponúka vystúpenia svetoznámych
orchestrov v bohato zdobených koncertných
sieňach, úžasné výstavy aj výnimočné festivaly.

Reťazový most

POKLADY BUDAPEŠTI
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BUDÍNSKA HRADNÁ ŠTVRŤ
Hradná štvrť je obklopená majstrovskými architektonickými dielami, ktoré sú odrazom minulých storočí. V štvrti však nie sú len samé pamiatky – je to veľmi živá a
prekvitajúca časť mesta. Táto lokalita svetového dedičstva UNESCO zaujme dláždenými ulicami, ktoré sú lemované vysokými stredovekými domami.
MA JSTROVSKÉ ARCHITEK TONICKÉ DIEL A

DOVOĽTE BUDAPEŠTI,
ABY VÁS OČARILA

RYBÁRSKA BAŠTA
Z tejto neorománskej dominanty sa naskytá veľkolepý výhľad ponad Dunaj. Rybárska bašta dostala meno podľa štvrte, ktorá sa kedysi rozprestierala pod ňou. Rybári
tam prinášali svoje úlovky, ktoré potom predávali neďaleko dnešného Kostola sv.
Mateja.
MATEJOV KOSTOL
Kostol Nanebovzatia Panny Márie, známy predovšetkým ako Matejov kostol, stojí
na Námestí Svätej Trojice a je korunovačným kostolom Budínskeho hradu. Postavený bol v roku 1015 a dnešnú neogotickú podobu získal na konci 19. storočia, keď
prešiel rekonštrukciou na základe pôvodných stredovekých nákresov.

Matejov kostol

V Matejovom kostole boli korunované
dva kráľovské páry – František Jozef I. a
Alžbeta, ako aj Karol IV. a Zita, posledný
cisársky pár dynastie Habsburgovcov.

ARCHITEKTÚRA BUDAPEŠTI SA VYZNAČUJE IKONICKÝMI BUDOVAMI, KTORÉ ZACHYTÁVAJÚ HISTÓRIU OD STAROVEKU AŽ PO SÚČASNOSŤ. NÁJDEME
TU VŠETKO OD RÍMSKYCH RUÍN CEZ STREDOVEKÉ POZOSTATKY, BAROKOVÉ
PRIEČELIA, KLASICISTICKÉ BUDOVY A HABSBURSKÉ ŠTVRTE AŽ PO STAVBY V ŠTÝLE BAUHAUS A POVOJNOVÚ ARCHITEKTÚRU. PRETO BUDAPEŠŤ V
MNOHÝCH FILMOCH STVÁRNILA RÍM, PARÍŽ, BERLÍN, MOSKVU A DOKONCA
AJ VESMÍRNU STANICU. BUDAPEŠŤ JE VĎAKA HOJNOSTI ARCHITEKTONICKÝCH DETAILOV MIESTOM, KTORÉ SI NEMOŽNO NECHAŤ UJSŤ.

Rybárska bašta

POKLADY BUDAPEŠTI
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Parlament je najkrajší pri pohľade z Margitinho
mosta, zvlášť po zotmení, keď je osvetlený.

Parlament

PARLAMENT
Toto pôsobivé umelecké dielo z konca 19. storočia je treťou najväčšou budovou parlamentu na svete a najväčšou stavbou v
Maďarsku. Tvorí ho zmes slohov: základ je barokový, priečelie neogotické a strop renesančný. Architekti na ňom skutočne nešetrili – na jeho výzdobu použili 40 kg 22 – 23 karátového zlata. Pri
návšteve nevynechajte svätoštefanskú korunu, ktorá pochádza
z 12. storočia (a možno je aj staršia). Je jedným z najstarších korunovačných klenotov v Európe a zároveň symbolom Maďarska.

BAZILIKA SV. ŠTEFANA
Táto monumentálna bazilika je spolu s parlamentom druhou
najvyššou budovou v Maďarsku. Je v nej uložená mumifikovaná pravá ruka svätého Štefana., prvého uhorského kráľa. Táto svätá relikvia bola objavená pred vyše 900 rokmi. Po
výstupe až pod kupolu, odkiaľ sa ozývajú údery najväčšieho
zvona v Maďarsku, je odmenou pôsobivý panoramatický pohľad na mesto.

POKLADY BUDAPEŠTI

Popri spoznávaní zaujímavostí občas dvihnite
zrak aj k vyšším poschodiam budov, aby
ste mohli obdivovať ich umelecké priečelia,
farebné vitráže a očarujúce reliéfy.
Bazilika sv. Štefana
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SYNAGÓGA NA ULICI DOHÁNY
Najväčšia európska synagóga sa týči
ešte pred vstupom do starej židovskej
štvrte, ktorá je dnes jednou z najživších častí mesta. Nie je len dôležitým
symbolom pre maďarských židov,
ale vďaka výnimočných koncertom a
festivalom zohráva aj aktívnu úlohu v
kultúrnom živote. Synagóga je postavená v maurskom štýle. Na priečelí je
využitá špeciálna technika kamenného pletencového vzoru a jej kupola je
pokrytá skvostnou ornamentálnou
výzdobou.
STAVBY POZDĹŽ
ANDRÁSSYHO TRIEDY
Tento elegantný bulvár s dĺžkou vyše
dvoch kilometrov je známy ako budapeštianske Champs-Élysées. Na jednom konci sú obchody s oblečením
najlepších svetových značiek, ktoré
sa tiahnu až k budove opery a ďalej k
divadlami lemovanej ulici Nagymező.
Na ceste od námestia Oktogon k Námestiu hrdinov (Hősök tere) stojí pri
stromoradí neobyčajné múzeum Dom
teroru, ako aj niektoré z najkrajších víl
v meste, kde okrem iného sídli aj viacero zahraničných veľvyslanectiev.

Krásne architektonické stvárnenie a veľkolepé
rozmery synagógy na ulici Dohány priťahujú
každoročne státisíce návštevníkov.

Synagóga na ulici Dohány

POKLADY BUDAPEŠTI

NÁMESTIE HRDINOV
Námestie hrdinov slúži ako maďarský národný panteón a predstavuje bránu do mestského parku, viditeľného z Andrássyho triedy.
Najdôležitejšie historické postavy na námestí vytvárajú stĺporadie
okolo sochy archanjela Gabriela. Na jednej strane stojí Múzeum
výtvarného umenia s dielami veľkých majstrov, na druhej zase
budapeštianska Kunsthalle Műcsarnok, ktorá vystavuje súčasné
umenie.

Andrássyho trieda je zaradená do Zoznamu
svetového dedičstva UNESCO, rovnako ako
linka metra M1, ktorá vedie pod ulicou, a je
najstarším funkčným metrom v Európe.

Námestie hrdinov

MESTSKÝ PARK (VÁROSLIGET)
História mestského parku siaha do stredoveku, ale svoju súčasnú podobu začal
získavať až na začiatku 19. storočia. Táto
rozsiahla rekreačná oblasť je vhodná nielen pre rodiny s deťmi a na prechádzky s
domácimi miláčikmi, ale obľúbili si ju aj
športoví nadšenci. Na jednej strane parku dominujú vyzdobené Széchenyiho
kúpele a v jeho strede stojí hrad Vajdahunyad, ktorý je krásnym príkladom
eklektickej architektúry – každé krídlo
zobrazuje inú dominantu niekdajšieho
Uhorského kráľovstva. Popri tom je v parku aj jazero, na ktorom sa v lete dá člnkovať a v zime korčuľovať.

ZOO Budapešť

Na kraji mestského parku stojí secesná
budova budapeštianskej zoologickej záhrady, ktorá svojou architektúrou zaujme
rovnako ako pestrou paletou zvieracích
obyvateľov.
9

LIEČIVÉ PRAMENE, BL AHODARNÉ POBY T Y

SVETOVÉ HLAVNÉ MESTO KÚPEĽOV
„MODLI SA ZA ZDRAVÚ MYSEĽ V ZDRAVOM TELE“, POVEDAL RÍMSKY BÁSNIK IUVENALIS. LIEČIVÁ SILA TUNAJŠEJ VODY BOLA DOBRE ZNÁMA UŽ V JEHO DOBE. DNES
JE MAĎARSKO CENTROM KÚPEĽNÉHO A ZDRAVOTNÉHO CESTOVNÉHO RUCHU.

Maďarsko je nesmierne bohaté na pramene s liečivou vodou
– až na 80 % jeho územia sa nachádza nejaká forma termálnej podzemnej vody. Žiadne iné hlavné mesto na svete nemá
toľko horúcich prameňov ako Budapešť – od vlažných až po
horúce s teplotou 77 °C. Návšteva mesta by nebola úplná bez
ponorenia sa do liečivej vody v objatí architektonickej nádhery
v niektorých z miestnych skvostných termálnych kúpeľov.
Budapeštianske kúpele postavili na konci 16. storočia Turci.
Vytvorili prepracovanú infraštruktúru, z ktorej časť funguje
dodnes. Okolo kúpeľov vznikli predovšetkým v 19. storočí krásne kúpeľné domy, ktoré boli v ostatných rokoch zrenovované,
aby sa zachovala ich tradícia.
Návštevníci by si historické kúpele nemali nechať ujsť. Nielenže poskytujú miesto na rekreáciu, oddych a osvieženie, ale
väčšina z nich sídli v nádherných, vyše storočných budovách.

PRAMENE

Niektoré sú samy osebe architektonickými skvostmi. Viacero
z nich sa pridržiava pôvodného pôdorysu z osmanskej doby
a sú postavené vo forme osemhranného bazénu pod tradičnou kupolou, ktorá dovnútra prepúšťa lúče denného svetla
a vytvára na vode svetelnú hru. Kúpeľný cestovný ruch je v
Budapešti významným lákadlom už od 19. storočia, preto tu
vďaka architektonickým štýlom ako secesia vyrástli veľkolepé
dominanty.
Väčšina veľkých kúpeľov má aj vonkajšie časti. Niektoré dokonca ponúkajú aj nočné kúpanie. Jeden z prvých bazénov s
vlnobitím na svete bol otvorený v roku 1927 v štýlovom hoteli
Gellért. Tieto storočné kúpele na úpätí rovnomenného kopca
sú ďalším nezabudnuteľným miestom. Zaujmú secesnou výzdobou s tyrkysovými porcelánovými obkladačkami z manu
faktúry Zsolnay a vitrážovými oknami.

Kúpele Gellért už navštívili mnohí slávni hostia –
od Richarda Nixona až po Ryana Goslinga.
Termálne kúpele Gellért

Hotel Gellért

POKLADY BUDAPEŠTI
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Termálne kúpele Rudas

História 2 000 rokov starej kúpeľnej kultúry v
Maďarsku siaha až do čias Rimanov.

Termálne kúpele Veli Bej zo 16. storočia získali po dôkladnej
renovácii svoju pôvodnú pompéznosť, pričom mozaikové
dekorácie pripomínajú ich turecké dedičstvo. Aj v termálnych
kúpeľoch Rudas, ktoré boli postavené pred takmer päťsto
rokmi, sa pri renovácii zachovalo čaro ich osmanského pôvodu.
Na streche kúpeľov sa nachádza vírivka s úchvatnými výhľadmi.
Honosné Széchenyiho termálne kúpele, ktoré sú ukryté
uprostred zelene mestského parku, pripomínajú prepychovú
nádheru rakúsko-uhorskej monarchie. Na návštevníkov tu čaká
dokopy 21 bazénov, z toho tri vonkajšie.

V Széchenyiho kúpeľoch sa vám môže naskytnúť pohľad na známu budapeštiansku
scénu, ako starší pravidelní návštevníci hrajú vo vode šach.

Maďarsko je medzinárodne známe ako
jedna z najlepších destinácií pre liečebný a zdravotný cestovný ruch. Veľa
kúpeľov poskytuje špecializované procedúry, ktoré sú vhodné pri určitých
zdravotných problémoch. Tu budete v
rukách odborníkov. Miestne liečivé vody
dokážu účinne pomáhať pri množstve
ťažkostí.

Ďalším obľúbeným miestom a oázou zdravia sú termálne
kúpele Lukács, ktoré majú v areáli vystavené pamätné
dosky s poďakovaniami za zázračné uzdravenie.
Termálne kúpele Lukács

POKLADY BUDAPEŠTI

Széchenyiho termálne kúpele

Termálne kúpele Veli Bej
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MODERNÁ METROPOL A

OD BAUHAUSU
AŽ PO BÁLNU

Prvá budapeštianska škola architektonického štýlu Bauhaus bola založená v roku 1928. Školili sa v nej miestni architekti, ktorí tak mohli rýchlo
uplatniť svoje znalosti, napríklad prestavaním niekdajšej transformačnej
stanice na Kazinczyho ulici, kde dnes sídli Múzeum elektrotechniky.

I KEĎ JE BUDAPEŠŤ ZNÁMA NAJMÄ VĎAKA STAVBÁM Z PRELOMU 19. A 20. STORO-

Kultúrna bašta mesta – všestranné, ale elegantné
Miléniové kultúrne centrum spĺňa všetky súčasné
požiadavky.

ČIA, TÁTO MODERNÁ METROPOLA VYSTAVUJE NA OBDIV AJ ARCHITEKTONICKÉ
ŠTÝLY Z NESKORŠIEHO OBDOBIA.

Bálna (Veľryba)

Ďalšie príklady štýlu Bauhaus sa
dajú nájsť v obytných štvrtiach
Pasarét a Újlipótváros. Napríklad
Kostol Srdca Ježišovho ľuďom
v čase jeho postavenia v roku 1933
pripadal až príliš moderný, ale
dnes je jeho architektonické stvárnenie ospevované.

Niekdajšia autobusová stanica v štýle Bauhaus, ktorá už od tých čias dostala novú tvár a dnes je v nej obľúbený bar, je neodmysliteľnou súčasťou
Alžbetinho námestia (Erzsébet tér) v centre mesta. Najnovšie architektonické výtvory sa zameriavajú na multifunkčnosť. Pri Dunaji sa nachádza
nábrežný komplex Bálna, ktorý je prepojením histórie a modernosti. Dva
storočné sklady z červenej tehly stojace rovnobežne vedľa seba boli prepojené sklenenou nadstavbou v tvare veľryby. V jej bruchu sídlia obchody
a bary, zatiaľ čo z miestnych štýlových klubov sa naskytajú výhľady na rieku. Tvorca projektu, Kas Oosterhuis, navrhol aj dubajský komplex Dubai
Sports City.

Ludwigovo múzeum

Bližšie k Rákocziho mostu sa nachádza Miléniové kultúrne centrum
– komplex budov zameraných na umenie. V Paláci umení Müpa sa nachádza Koncertná sieň Bélu Bartóka a Ludwigovo múzeum súčasného
umenia, zatiaľ čo oproti stojí Národné divadlo.

Námestie sv. Gerarda (Gellérta), linka metra M4

Národné divadlo

POKLADY BUDAPEŠTI

V podzemí pod neďalekým Námestím sv. Gerarda (Szent Gellért tér)
sa nachádza asi najkrajšia zastávka novej linky metra M4. Otvorená
bola v roku 2014, leží najhlbšie zo všetkých desiatich zastávok tejto linky
a jej interiér zdobia mozaiky Tamása Komoróczyho.
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KULTÚRA NAPRIEČ STOROČIAMI

MESTO FRANZA LISZTA A OPERY
V BUDAPEŠTI NÁJDETE PREPYCHOVÝ DOM ŠTÁTNEJ OPERY
I BUDOVU ĽUDOVEJ OPERY, VÝZNAMNÉ CENTRUM SÚČASNÉHO UMENIA, PRESTÍŽNU HUDOBNÚ AKADÉMIU, SYMFONICKÉ
ORCHESTRE, AKO AJ NOVÉ NÁRODNÉ TANEČNÉ DIVADLO. TO
VŠETKO ZARUČUJE ZÁŽITOK NAJVYŠŠEJ KVALITY, ČASTO V
KONCERTNÝCH SIEŇACH, KTORÉ SI ZASLÚŽIA ROVNAKO VEĽKÝ
OBDIV AJ VĎAKA SVOJEJ ARCHITEKTÚRE.

Budapeštiansky jarný festival je ukážkou toho najlepšieho zo všetkých druhov
kultúry a prebieha na veľmi rôznorodých
miestach, napríklad v Centre súčasného
umenia Trafó, ktoré sídli v prestavanej
transformačnej stanici, alebo v Hudobnej
akadémii Franza Liszta, secesnom majstrovskom diele z roku 1907.
Národné divadlo sídli v Budapešti od roku
1837. Naposledy sa sťahovalo v roku 2002,
keď bola v južnej Pešti pri Dunaji otvorená
moderná budova, ktorá sa neskôr stala
súčasťou významného kultúrneho komplexu. Stojí pri ňom Palác umení Müpa
(Művészetek Palotája), ktorý pozostáva z
Národnej koncertnej siene Bélu Bartóka,
Festivalového divadla a Ludwigovho
múzea. Koncertná sieň Bélu Bartóka má
jedinečnú akustiku a vystupujú v nej najslávnejšie orchestrálne telesá na svete.
Festivalové divadlo sa teší priazni súčasných tanečných skupín, ktoré účinkujú aj
v Národnom tanečnom divadle, nedávno
otvorenom v parku Millenáris.

Štátna opera

Medzi zoskupeniami, ktoré tu účinkujú,
stojí za zmienku napríklad súbor Recirquel.
Jeho oceňovaná tvorba v sebe spája tanec,
súčasné cirkusové umenie a akrobaciu.

Hudobná akadémia Franza Liszta

POKLADY BUDAPEŠTI

Maďarský národný balet vystupuje hlavne v Erkelovom divadle. Táto
inštitúcia s najväčšou koncertnou sieňou v krajine bola založená v roku
1911 ako Ľudová opera, pričom od roku 1951 je súčasťou Štátnej opery.
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OD K AMENNEJ DOBY AŽ PO AVANTGARDU

VEĽKÍ MAJSTRI
A MODERNÁ HISTÓRIA
BUDAPEŠŤ JE MESTO FASCINUJÚCICH VÝSTAV, KTORÉ ZAHŔŇAJÚ EXPONÁTY OD ANTIKY
CEZ RENESANČNÉ UMENIE AŽ PO AVANTGARDU, PRIČOM POKRÝVAJÚ HISTÓRIU OD
KAMENNEJ DOBY AŽ PO OBDOBIE KOMUNIZMU A EŠTE ĎALEJ.

V malebnom prostredí hradnej štvrte a Námestia hrdinov
sídli Maďarská národná galéria a Múzeum výtvarného
umenia, ktoré sú spoločne domovom najväčšej umeleckej
zbierky v Maďarsku. Na kopci v Kráľovskom paláci má Národná galéria uložené diela pochádzajúce z obdobia od roku
1800 až po súčasnosť. Táto zbierka obsahuje tvorbu maďarských autorov, napríklad Munkácsyho a Csontváryho, ako aj
diela svetových majstrov ako Cézanne či Monet. Na Námestí
hrdinov stojí aj Kunsthalle Műcsarnok, ktorá vystavuje súčasné maďarské umenie.

Múzeum výtvarného umenia bolo v roku 2019 zrenovované a opätovne otvorené. Sú v ňom vystavené diela starých majstrov ako Tizian či Goya, ďalej
maďarské umenie až do 19. storočia a tiež umelecké diela z antických čias.

Múzeum Dom hrôzy

Expozície v neoklasicistickej budove Národného múzea pokrývajú celú maďarskú históriu, počnúc nástrojmi z opracovaného kameňa z obdobia paleolitu cez prepracovaný stredoveký korunovačný plášť až po rozvoj mestskej výstavby v
Budapešti.
Nedávna história je zmapovaná v múzeu Dom teroru, ktoré
sídli v niekdajšej centrále komunistickej Štátnej bezpečnosti.
Múzeum poukazuje na brutálne činy, ktoré tu boli spáchané,
a pripomína si obete režimu. Vo vzdialenom XXII. obvode sa
rozprestiera Memento Park, miesto posledného odpočinku
gigantických sôch, ktoré dominovali Budapešti v sovietskej
ére.
Na námestí Dísz v hradnej štvrti sídli očarujúce múzeum
zriadené na počesť veľkého maďarského iluzionistu Harryho Houdiniho.

V Múzeu Harryho Houdiniho sú vystavené pôvodné
Houdiniho putá aj s kľúčmi, ako aj reklamné
plagáty propagujúce jeho vystúpenia. Vrcholom
vašej návštevy bude živé kúzelnícke vystúpenie.

Národné múzeum

POKLADY BUDAPEŠTI
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MIESTNA HISTÓRIA V MALOM I VEĽKOM

KOCKY, KRÁĽOVNÉ A COLUMBO
– MESTSKÉ UMENIE V BUDAPEŠTI

Neďaleko synagógy na Ulici Sebestyéna Rumbacha vás pri
vstupe do štvrte pomenovanej po uznávanej habsburskej
panovníčke cisárovnej Alžbete privíta jej veľkolepý
portrét. Erzsébetváros, teda „Alžbetino mesto“, je dnes plné
pouličného umenia spojeného s maďarskou históriou.

MESTSKÉ

UMENIE

Maľba Rubikovej kocky zobrazuje dômyselný hlavolam
od vynálezcu maďarskej národnosti Ernőa Rubika.
Uvidíte tu aj ohromnú nástennú maľbu, ktorá oslavuje známe
víťazstvo maďarského futbalového tímu nad Anglickom v
roku 1953 a zobrazuje ho rovnako, ako vtedajšia denná tlač.
Za rohom na Vešeléniho ulici sa zase nachádza nástenná
maľba, ktorá vzdáva hold mladým hrdinom protisovietskeho
povstania. Zobrazuje totiž obálku časopisu Time z roku 1956,
na ktorej bol za „muža roka“ vyhlásený maďarský bojovník za
slobodu.
Na iných miestach má pouličné umenie podobu sochárskych
diel. Sošky ukrajinského umelca Mychajla Kolodka spájajú
mestskú históriu s popkultúrou. Napríklad na Námestí
Kálmána Szélla sa nachádza soška obľúbenej rozprávkovej
postavičky Mekk Elek. Nemotorný capko tu hľadá miesto,
kam by mohol pripevniť svoju nešikovne vyrobenú tabuľku s
názvom ulice. Na Ulici Miksu Falka zase zahraniční návštevníci
spoznajú detektíva Columba, známeho z televízneho seriálu.
V blízkosti jeho sochy leží na zemi soška surikaty so zbraňou
v ruke, ktorá je obkreslená kriedou, akoby išlo o miesto činu.

Nástenná maľba od Okudu

MASÍVNE NÁSTENNÉ MAĽBY, DOČASNE UMIESTNENÉ SOCHY A NÁHODNÉ POSTAVY –
BUDAPEŠŤ PREKYPUJE MESTSKÝM UMENÍM. POZORUHODNÉ MAĽBY MESTO OŽIVUJÚ,
STARÉ POŽIARNE MÚRY SLÚŽIA AKO OBROVSKÉ PLÁTNA A KDEKOĽVEK SA Z NIČOHO NIČ
ZJAVUJÚ ZVLÁŠTNE POSTAVY.

POKLADY BUDAPEŠTI

Kolodko rád zobrazuje aj legendárne príbehy VII.
obvodu, napríklad potápača, ktorý našiel kľúč od
New York Café, alebo klaviristu, autora večne živého
hitu Smutná nedeľa.

Kolodkova socha
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ŽIVOT V MESTSK ÝCH PARKOCH A PRECHÁDZK Y V PRÍRODE

ÚŽASNÁ PRÍRODA
V BUDAPEŠTI A OKOLÍ
HOCI

JE

RUŠNOU

METROPOLOU

S

TAKMER

DVOMI

MILIÓNMI

OBYVATEĽOV, V BUDAPEŠTI SI ĽUDIA MÔŽU UŽÍVAŤ ROZSIAHLE ZELENÉ
PRIESTRANSTVÁ, PARKY, BOTANICKÉ ZÁHRADY A NEDOTKNUTÉ LESY,
VĎAKA KTORÝM JE TAKÁ PRÍŤAŽLIVÁ A IDEÁLNA NA ŽIVOT.

Najobľúbenejším budapeštianskym mies
tom na oddych v prírode je mestský park
Városliget. V súčasnosti v ňom prebieha
rozsiahla renovácia, v rámci ktorej nedávno
pribudli športoviská, vonkajšie fitnescentrá
a osvetlené bežecké dráhy. Pri takom rozsiahlom otvorenom priestranstve však stále
ponúka dostatok miesta aj na prechádzku alebo jazdu na bicykli, ktorá sa dá spojiť
ešte aj s člnkovaním na jazere pri hrade Vajdahunyad alebo návštevou Széchenyiho
kúpeľov. Ďalším miestom na načerpanie
nových síl v prírode sú Kráľovské záhrady v
komplexe Várkert Bazár, ktoré navyše ponúkajú pekné výhľady na Dunaj.

Medzi Budínom a Pešťou leží Margitin
ostrov, kam sa dá ľahko dostať z centra
mesta po rovnomennom moste. Nejazdia
po ňom takmer žiadne autá, preto ho obľubujú najmä cyklisti a bežci. Ponúka tiež možnosť prenajať si štvormiestne vozidlá a využiť môžete aj približne 5 km dlhú bežeckú
dráhu s pogumovaným povrchom. Obľúbenými atrakciami sú aj tenisové kurty, Plaváreň Alfréda Hajósa či kúpalisko Palatinus
Lido. Tento ostrov, kde kedysi stáli kláštory
rehoľných sestier a mníchov, si však možno
najlepšie vychutnáte počas prechádzky po
Japonskej záhrade, okolo hudobnej fontány a popri stredovekých ruinách.

Várkert Bazár
Margitin ostrov
POKLADY BUDAPEŠTI

23

ŽIVOT V MESTSKÝCH
PARKOCH

Ak si chcete užiť skvelý deň v prírode, nemusíte sa hneď vybrať
celodennú expedíciu. Mestskej zelene je v Budapešti dostatok:
od trávnatých plôch centrálneho námestia Szabadság, ktoré sa
rozliehajú v tieni grandiózneho Burzového paláca, až po nedávno
otvorené záhrady obkolesujúce rovnako majestátne Národné múzeum. V Pešti pri rieke sa nachádza Park sv. Štefana a nábrežie
Nehru, ktoré sú medzi miestnymi obyvateľmi a mladými rodinami
tiež obľúbenými miestami na trávenie voľného času.

Mestský park

Budínske arborétum sa rozlieha na mieste niekdajších vinohradov na nižších svahoch vrchu Gellért. Pôvodne vzniklo v roku 1876
ako formálne záhrady. Hoci je dnes chránenou oblasťou, slúži aj
na vzdelávacie účely pre budúcich záhradných architektov a vinohradníkov, ktorí si svoje remeslo skúšajú medzi návštevníkmi prechádzajúcimi sa v bujnej zeleni.

Na druhej strane rieky sa rozprestiera Záhrada filozofov plná zelene. Je v dramatickom protiklade s citadelou, ktorá sa týči nad
ňou, a majestátne sa vlniacim Dunajom pod ňou. Ďalej od mesta
sa rozlieha kopcovitý lesopark Normafa, ktorý je bránou do Budínskych vrchov. Doďaleka sa v ňom rozprestiera nedotknutá príroda a značnú časť tvorí chránené územie. Niektoré časti lesoparku
sú súčasťou Dunajsko-ipeľského národného parku, v ktorom je
množstvo turistických trás, stajní a rozhľadní.

V Dunajsko-ipeľskom národnom parku môžete
pozorovať miestnu jedinečnú flóru a faunu. Ak
ho chcete spoznať lepšie, ponúka aj možnosť
výletu so sprievodcom.
POKLADY BUDAPEŠTI

Alžbetina rozhľadňa (Erzsébet-kilátó)

Japonská záhrada v štvrti Zugló za parkom Városliget nedávno opäť
otvorila svoje brány pre verejnosť. Je navrhnutá veľmi autenticky, za
čo si vyslúžila pochvalu aj od syna japonského cisára, ktorý ju navštívil v roku 1931 počas svojich medových týždňov. Charakter jej dodáva
čajovňa, jazero a mandarínske kačky, ako aj tradičná výzdoba.

V meste sa nachádza aj botanická záhrada Füvészkert, v ktorej
rastie približne 8 000 rastlinných druhov, pričom niektoré z nich
pochádzajú ešte z čias dinosaurov. Je možné objednať si tu prehliadku alebo prezentáciu a pravidelne sa tu konajú aj špeciálne
podujatia. Najdôležitejším z nich je slávnosť venovaná kvitnutiu
japonských čerešní sakura.

Popri pokojnom oddychu a športovaní na
čerstvom vzduchu sa tu môžete dozvedieť veľa
o živote rastlín, spoznávať prírodu alebo si len
užiť spontánny piknik na slnku.
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LUXUSNÉ POBY T Y V HONOSNOM PROSTREDÍ

KDE SA HISTÓRIA STRETÁVA
S LUXUSNÝMI ZÁŽITKAMI
PRE MAĎAROV JE POHOSTINNOSŤ, ROVNAKO AKO KRÁSNA ARCHITEKTÚRA, VĎAKA

Hotel New York Palace si zachoval svoju bohato
zdobenú kaviareň, ktorú dnes dopĺňa wellness
a bazén.

KTOREJ JE BUDAPEŠŤ TAKOU FOTOGENICKOU DESTINÁCIOU, OTÁZKOU NÁRODNEJ
HRDOSTI. K TOMU SA EŠTE PRIDÁVA NEPREKONATEĽNÁ KÚPEĽNÁ KULTÚRA,
MNOŽSTVO MIEST S NÁDHERNÝMI VÝHĽADMI A ŠIROKÝ VÝBER HOTELOV, KTORÉ SÚ
AKO STVORENÉ NA STRÁVENIE MEDOVÝCH TÝŽDŇOV, KRÁTKY MESTSKÝ POBYT ČI
OBCHODNÚ CESTU. TO VŠETKO PRITOM ČASTO NÁJDETE POD JEDNOU STRECHOU.

Začnime s hotelom Four Seasons Gresham Palace. Toto
nádherne zrenovované secesné majstrovské dielo s výhľadom
na Reťazový most s obľubou navštevujú aj tie najväčšie celebrity.
Pôvodne bol postavený ako luxusný apartmánový dom pre
londýnsku spoločnosť Gresham Life Assurance Company. Firma
tu mala aj kancelárie, ale ostatnú časť tejto prepychovej budovy
prenajala – v predvojnovom čase totiž toto miesto plné zhýralého
nočného života priťahovalo špiónov a diplomatov. V 90. rokoch
budovu kúpila sieť luxusných hotelov Four Seasons a pustila sa
do dôkladnej rekonštrukcie, v ktorej mozaikovým obkladom,
kovaniam a vitrážam vrátila pôvodnú podobu. To všetko ešte
dopĺňa honosné wellness centrum a prvotriedna reštaurácia.

New York Palace

Bohato vyzdobené kúpele Gellért sú aj naďalej
veľkým lákadlom pre cestovateľov, ktorí
hľadajú pôžitky, ale aj pre divadelné a filmové
hviezdy.

Ďalším luxusným hotelom je Gellért. Navrhnutý bol na začiatku
20. storočia, v najväčšom rozkvete secesie, ale otvorenia sa tento
nábrežný kúpeľný hotel dočkal až na konci prvej svetovej vojny.
Čoskoro sa z neho stala obľúbená zastávka celebrít a aristokratov
počas ich „gavalierskych ciest“. Priamo spred hotela zvykol lietať
hydroplán s hosťami (miesto je dnes označené pamätnou tabuľou)
a v roku 1927 tu otvorili jeden z prvých bazénov s vlnobitím na svete.

Hotel Gellért
Hotel Four Seasons Gresham Palace
POKLADY BUDAPEŠTI
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V Grand Hoteli Royal uviedli bratia Lumièrovci
prvé filmové premietanie v Budapešti, pričom
kino tu fungovalo aj neskôr.

Na strechách niektorých hotelov nájdete
kokteilové bary či dokonca klzisko. Pod väčšinou z nich sa však ukrýva história, ktorá
je rovnako fascinujúca ako dejiny samotnej
Budapešti.

Párisi Udvar

Ďalšia legenda stojí na triede Nagykörút: hotel Corinthia Budapest. V roku 1896 bol otvorený ako grandhotel Royal. V tom istom
roku privítal hostí, ktorí do mesta pricestovali na oslavy uhorského milénia, ako aj tých, čo prechádzali cez Európu a smerovali na
prvé letné olympijské hry. Približne o storočie neskôr grandhotel Royal prevzala päťhviezdičková sieť Corinthia, ktorá ho výrazne
zrekonštruovala a v suteréne postavila vsadenú vírivku a bazén v štýle art déco. Známe osobnosti a prominenti dodnes píšu
pochvalné príspevky do miestnej knihy návštev.
Nižšie na triede Nagykörút stojí ďalšia prekrásne zrekonštruovaná dominanta z konca 19. storočia, New York Palace . Už
v čase otvorenia bol zároveň domovom slávnej kaviarne New York Café, ktorá bola zo všetkých budapeštianskych kaviarní
najnoblesnejšia. Schádzali sa tu najslávnejší maďarskí spisovatelia a neskôr filmoví tvorcovia. Na začiatku nového tisícročia sa z
budovy New York Palace stal luxusný hotel.
Najnovšou extravagantnou premenou však prešiel hotel Párisi Udvar, ktorý stojí priamo v cente mesta. Trvalo päť rokov, kým sa
toto niekdajšie finančné centrum s nákupnou pasážou zmenilo na päťhviezdičkový hotel v rámci portfólia Unbound Collection
hotelovej siete Hyatt. Architektúra budovy v sebe spája secesiu, maurský a gotický štýl. Na najvyššom poschodí sa nachádzajú
apartmány zaujímavé najmä pre hostí, ktorým nevadí priplatiť si za luxus. Vstupnú halu, kaviareň a oslnivé átrium však môžu
obdivovať všetci.

Hotel Four Seasons Gresham Palace

POKLADY BUDAPEŠTI
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Najznámejšími
zákuskami
sú
klasické
dobošky a Esterházyho torta, ale z Maďarska
pochádzajú aj orechovo-marhuľové žerbó rezy.
ROZPRÁVKOVÉ MIESTNE JEDL Á

FANTASTICKÁ MAĎARSKÁ KUCHYŇA
OD PREDJEDLA AŽ PO DEZERT

Z predjedál stojí za povšimnutie husacia pečeň – Maďarsko
je druhým najväčším výrobcom husacej pečene a mnohé
reštaurácie ju zahrnuli do svojich jedálnych lístkov. Medzi
početnými polievkami vyniká guláš s kúskami hovädzieho mäsa a zeleninou, ako aj haláslé z kapra, sumca alebo
zubáča, Ujházyho slepačia polievka, fazuľová polievka či
studená ovocná polievka, ktorá je obľúbená najmä v lete.
Z hlavných chodov je Maďarsko hrdé na svoje hovädzie dusené mäso pomaly pripravované na miernom ohni či kura
na paprike ako „csirkepaprikás“, ktorý je v Maďarsku priam
národným jedlom. Plnenou kapustou sa v Maďarsku myslia kapustové závitky plnené mletým bravčovým mäsom,
ktoré sú dôležitou súčasťou kuchyne v zimných mesiacoch,
kým lečo sa jedáva najmä koncom leta. Tradičné husté polievky, ktoré sa pripravujú zo šošovice, hrášku alebo tekvice,
sa podávajú s vajíčkom alebo kolieskami klobásy.
Túrógombóc

Maďarsko má vynikajúce dezerty. Výdatné Gundel palacinky sú naplnené orechmi s rumom a poliate polevou z
tmavej čokolády, zatiaľ čo piškótový koláč nazývaný Šomló
halušky je ochutený vanilkou, čokoládovou polevou, rumom a hrozienkami. Za zmienku stojí aj Túrógombóc –
sladké knedličky s tvarohom a osladenou polevou z kyslej
smotany.

PIKANTNÁ, MÄSITÁ, VÝDATNÁ, PESTRÁ A LAHODNÁ – MAĎARSKÁ KUCHYŇA JE
NEBESKY CHUTNÁ, A TO POČNÚC PREDJEDLAMI CEZ POLIEVKOVÉ ŠPECIALITY
AŽ PO VÝRAZNÉ HLAVNÉ JEDLÁ A HRIEŠNE DOBRÉ DEZERTY.

Plnená paprika

POKLADY BUDAPEŠTI

Poobzerajte sa aj po maďarských špecialitách, ako je ho
vädzie mäso z maďarského stepného dobytka alebo
bravčové mäso z mangalice, pôvodného plemena ošípaných, ktorého chov sa nedávno podarilo úspešne obnoviť.
Zelenina, ktorá sa podáva ako príloha, býva čerstvá, sezónna a často pochádza z biofariem.
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Zabíjačka je priam obradné podujatie a jeho
výsledkom sú chutné klobásy, slanina, oškvarky
a tlačenka.

OČARUJÚCE BUDAPEŠTIANSKE TRHY

NAKUPUJTE TAM,
KDE NAJVÄČŠIE
ŠÉFKUCHÁRSKE HVIEZDY
A ÚSPECH JE ZARUČENÝ

Ešte nedávno bolo nemysliteľné, aby sa typické vidiecke maďarské jedlo vkradlo do
ponuky prvotriednych reštaurácií, ale v súčasnosti sa inovatívni maďarskí šéfkuchári
s hrdosťou vracajú k týmto tradičným receptom. Nielen v luxusných reštauráciách,
ale aj vo vynikajúcich bistrách či kvalitných
prevádzkach s pouličným občerstvením je
možné ochutnať známe maďarské jedlá.
Srdcom kulinárskeho diania je Centrálna
tržnica na ulici Hold, kde je na výber z niekoľkých lákavých predajní potravín.

Na trhoch si môžete vybrať z rôznych druhov
syrov, mäsa či ovocia a zeleniny priamo od
výrobcov. Máte tak istotu, že nakupujete
miestne výrobky a podporujte tým rodinné
farmy.

Táto elegantne zrenovovaná budova z
habsburskej éry prezentuje tie najkvalitnejšie maďarské potraviny a sama osebe
je gastronomickou destináciou pre náročných zákazníkov. Neďaleko sídli veľa kancelárií, takže v čase obeda sa tržnica zaplní
ľuďmi, ktorí sa tu počas pracovnej prestávky zastavia na neformálny obed. Návštevníci tu nájdu aj iný vysokokvalitný tovar.
Historická Veľká tržnica pri Dunaji priťahuje miestnych aj turistov, ktorí si z nej spokojne odnášajú suveníry v podobe medu,
džemov či mletej papriky. Trh na ulici Fény
v Budíne sa špecializuje na sezónne potraviny, napríklad čerstvé lesné hríby.

MAĎARSKÁ GASTRONÓMIA PREKVITÁ A JEJ SÚČASŤOU

Z víkendových farmárskych trhov stojí za
zmienku Czakó Piacz v starom roľníckom
dome v štvrti Tabán, ako aj stánky zasadené do priestorov ruin baru Szimpla, ktoré
dopĺňa živá hudba.

JE AJ NIEKOĽKO MICHELINSKÝCH REŠTAURÁCIÍ. KAŽDÝ
ŠÉFKUCHÁR VŠAK POTVRDÍ, ŽE NAJDÔLEŽITEJŠIA JE
KVALITA LOKÁLNYCH SUROVÍN. A TÚ NÁJDETE NA TRHOCH
PO CELOM MESTE.
Nedávno zrenovovaná tržnica na Klauzálovom
námestí v židovskej štvrti prekypuje ponukou
výborného jedla a mliečnych výrobkov.

Veľká tržnica

POKLADY BUDAPEŠTI
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IN VINO VERITAS

OCHUTNAJTE V BUDAPEŠTI
TIE NAJLEPŠIE VÍNA
SPOLU S ROZVOJOM BUDAPEŠTI AKO MODERNEJ METROPOLY SA ROZVÍJA AJ MAĎARSKÉ
VINOHRADNÍCTVO. VINÁRI V HLAVNÝCH OBLASTIACH AKO TOKAJ, BALATON, VILLÁNY ČI JÁGER
VYRÁBAJÚ ČERVENÉ AJ BIELE VÍNA VÝNIMOČNEJ KVALITY.

Mesto kedysi obklopovali vinohrady a svahy Budínskych vrchov boli zasvätené pestovaniu hrozna,
rovnako ako to bolo v časoch Rimanov pred takmer
2 000 rokmi. Neskôr sa ukázalo, že odlišné typy
pôdy v iných častiach Maďarska sú na pestovanie
hrozna vhodnejšie. Kladný vzťah k vínu však v Budapešti ostal, a tak v meste sídli množstvo reštaurácií a
barov venovaných tomuto osobitému nápoju.
Dnešné vinárne sú trendové, ale súčasne si uchovávajú čaro tradície, sú moderné, ale zároveň neformálne, cenovo dostupné, ale výnimočné. Vďaka
svojmu štýlu a zariadeniu majú uvoľnenú atmosféru, ktorá priťahuje mladé páry, obchodných cestujúcich a zvedavých turistov. Ponúkajú miestne

V meste sú obľúbené tematické večery
zamerané na konkrétny región, druh
vína alebo typ hrozna.

Tak ako hotely a reštaurácie, ktoré sú skutočne
na svetovej úrovni, ani vinárne za nimi
nezaostávajú. Budapešť je známa aj svojou
tradičnou výrobou šumivého vína. Ochutnajte
bublinky z okolia hlavného mesta!
POKLADY BUDAPEŠTI
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lahôdky ako syry, klobásy, šunku, vyberané nátierky či chutný chlieb, ktoré sú ideálne na zahryznutie
pri vychutnávaní sviežich bielych vín z Balatonského regiónu alebo plných červených vín z oblasti
Villány.
Odborníkom, ale aj bežným konzumentom poskytnú všetky dôležité informácie o ponúkaných
vínach, ich pôvode a charakteristických vlastnostiach, pričom radi predstavujú najnovšie produkty
miestnych vinárov.
Septembrový Budapeštiansky festival vína v
ušľachtilom prostredí Budínskeho hradu je ukážkou toho najlepšieho z vinohradníctva. Počas celého leta však kdekoľvek v meste uvidíte domácich,
ako si usrkávajú z vínnych strekov, ktoré sú v lete
najobľúbenejším alkoholickým nápojom a nazývajú sa tu fröccs, pričom pomer vína a perlivej vody
býva rôznorodý.

KDE SA HISTÓRIA MIEŠA S K ÁVOU

STOROČIE
KAVIARENSKEJ KULTÚRY

Väčšina miest má pamätné tabule a sochy,
ktoré zachytávajú ich kultúrne premeny a
najvýznamnejšie udalosti. Aj Budapešť ich má
veľa, no ešte viac sa o meste môžete dozvedieť,
ak si doprajete šálku kávy v niektorej z miestnych
kaviarní.

Keďže Pešť sa rozvíjala ako centrum mestského diania, muži sa
schádzali v kaviarňach. Hlavným jazykom v nich bola maďarčina a spisovatelia s umelcami tu trávili celé hodiny. Kaviarne
sa stávali dejiskom verejných diskusií, kde sa vymieňali názory.
Najvýznamnejším takým miestom bola kaviareň Pilvax, kde
Sándor Petőfi so svojimi druhmi v roku 1848 naplánoval povstanie proti vládnucim Habsburgovcom.
V meste potom vyrástli divadlá, vznikla denná tlač a knižné vydavateľstvá, pričom herci, novinári a literáti sa stále stretávali pri
káve.
Najvýznamnejšou kaviarňou bola New York Café, otvorená v
roku 1894. Vďaka jej zdobenému interiéru s fontánou, benátskymi lustrami a stropnými freskami sa kaviarenská elegancia
dostala na novú úroveň. Istý spisovateľ sa údajne vyjadril, že by
najradšej hodil kľúče od tejto kaviarne do Dunaja, aby sa nikdy
nezatvárala.

BUDAPEŠTIANSKE KAVIARNE ROZPRÁVAJÚ PRÍBEH O PROSPERUJÚCOM
HLAVNOM MESTE V RÁMCI DUÁLNEJ MONARCHIE. V TÝCHTO BOHATO

Približne o storočie neskôr sa v rámci novej vlny kávy začali
objavovať trendové kaviarne s ponukou výberovej kávy, bezlaktózových kávových nápojov a chutných zákuskov. Vyrástli najmä v sľubne sa rozvíjajúcich štvrtiach ako Újlipótváros.

ZDOBENÝCH LITERÁRNYCH OÁZACH TOTIŽ PREKVITALA MAĎARSKÁ KULTÚRA.

Vydavateľské stretnutia vplyvného časopisu
Nyugat sa konali v kaviarni Centrál, ktorá svoje
brány otvorila v roku 1887.

Kaviareň Centrál

New York Café
POKLADY BUDAPEŠTI
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MAĎARSK Á MÓDA , K TORÚ NOSIA A J CELEBRIT Y

BUDAPEŠŤ, STREDOEURÓPSKE
HLAVNÉ MESTO MÓDY
BUDAPEŠŤ JE DOMOVOM MEDZINÁRODNE ZNÁMYCH MÓDNYCH NÁVRHÁROV,
OCEŇOVANÝCH KOLEKCIÍ A SVETOZNÁMYCH TOPMODELIEK. VŽDY V APRÍLI A
V OKTÓBRI SA V BUDAPEŠTI KONÁ STREDOEURÓPSKY TÝŽDEŇ MÓDY, KTORÝ
DÁVA TÝM NAJLEPŠÍM NÁVRHÁROM Z REGIÓNU MOŽNOSŤ PREDVIESŤ SVOJE
SEZÓNNE KOLEKCIE.

Od roku 2006 má v Budapešti pobočku slávna francúzska
škola módy, Mod’Art International.

Luxusnými obchodmi lemovaná Andrássyho trieda je nielen výstavným bulvárom, ale aj
lokalitou svetového dedičstva UNESCO. Budapešť má aj svoju Ulicu módy, kde sídlia veľké
a známe značky popri päťhviezdičkových hoteloch. V centre mesta sú roztrúsené ateliéry,
štúdiá a obchody s dielami miestnych módnych návrhárov.
Fantastické podujatie Budapest Fashion Week sa koná dvakrát za rok na takých pres
tížnych miestach, ako je Várkert Bazár či Palazzo Dorottya. Organizuje sa podľa vzoru
piatich najznámejších týždňov módy, ktoré sa konajú v New Yorku, Paríži, Londýne, Miláne
a Berlíne, pričom priťahuje najlepších svetových kritikov a komentátorov. Budapešť sa nielenže snaží zaradiť medzi veľkú päťku, ale špičková maďarská návrhárka Sandra Sandor
pravidelne predstavuje svoje kolekcie v New Yorku aj v Londýne. Kúsky z jej vlastnej značky Nanushka, ktorej obchod so starostlivo vyberanými produktmi stojí na prominentnom
mieste v centre mesta, nosia celebrity ako Gigi Hadid či Gwen Stefani.
Návštevníci si môžu poprezerať bytové ateliéry nádejných dizajnérov, ktorí im svoje
priestory radi poukazujú a umožnia im nahliadnuť na ich tvorivý proces.

Z Maďarska pochádzajú aj niektoré úspešné modelky, napríklad
Barbara Palvin, Enikő Mihalik alebo Vanessa Axente.

POKLADY BUDAPEŠTI
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Slávne maďarské ušľachtilé vína dopĺňa výber
kvalitných pív z remeselných pivovarov. Revolúcia
v podobe remeselných pív umožnila miestnym
pivovarníkom vyniknúť. Ich ležiaky, svetlé pivá aj
silné tmavé pivá obstoja aj v odborných kruhoch.
BUDAPEŠŤ PO ZOTMENÍ

KOKTEILY V STREŠNOM BARE
A PÁRTY NA LODI

Budapešť bola vždy mestom džezu. V budove
starého kina sídli Budapest Jazz Club, ktorý má
vynikajúcu akustiku, zatiaľ čo v džezovom klube
Opus
majú hudobníci
k dispozícii
vzácne
koncertné
Väčšina
barov ponúka
popri
známych
krídlo
z
dielne
Fazioli.
značkách aj pivo z remeselných pivovarov.

Budapešť je odjakživa veľmi obľúbenou zastávkou
hviezd, ktoré účinkujú na veľkých podujatiach v
meste a sú unavené z cestovania. Najväčším dejiskom
podujatí je Štadión Ferenca Puskása, ktorý je od
roku 2019 po rekonštrukcii opäť otvorený. Kedysi bol
známy pod názvom Népstadion a vystúpili na ňom
také hviezdy ako Queen, Michael Jackson či Bruce
Springsteen.
A38 je bývalá nákladná loď zakotvená pri Petőfiho
moste. Má vonkajšie aj vnútorné pódium, kde sa
hrá hudba všetkých žánrov. Súčasťou zážitku sú aj
výhľady na vodu.
Ďalej v Budíne sa nachádza folklórny podnik
Fonó Budai Zeneház. Konávajú sa v ňom večerné
„tanečné domy“ (táncház), v rámci ktorých sa do
bujarej tanečnej zábavy môže zapojiť ktokoľvek.

Najunikátnejší kultúrny priestor
v Budapešti, A38, súčasne ponúka aj najrozmanitejší program.

Z BAROV S PANORAMATICKÝMI VÝHĽADMI SA NASKYTAJÚ PÔSOBIVÉ POHĽADY NA MESTO, PRIČOM
K PROSTREDIU SA VÝBORNE HODIA AJ PONÚKANÉ MIEŠANÉ NÁPOJE S ČERSTVÝMI PRÍSADAMI,
NÁPADITÝMI KOMBINÁCIAMI A VYSOKÝM ŠTANDARDOM PRÍPRAVY. NIEKTORÍ PREVÁDZKOVATELIA
BAROV SA VŠAK NENECHÁVAJÚ ZAHANBIŤ ANI V ZIMNOM OBDOBÍ, KEĎ NA STRECHE POSTAVIA
ÚTULNÉ IGLU BARY S TEMATICKÝM ZARIADENÍM A PONUKOU HREJIVÝCH ZIMNÝCH NÁPOJOV.
POKLADY BUDAPEŠTI
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Budapeštiansky jarný festival sa prvýkrát konal v roku 1981. Trvá
niečo vyše dvoch týždňov a zameriava sa predovšetkým na vysokú
kultúru, takže do popredia sa dostávajú najmä kvalitné koncerty
klasickej hudby. Nezaostávajú však ani tanečné a divadelné
predstavenia či výtvarné umenie.
MESTO SL ÁVNOSTÍ A FESTIVALOV

FESTIVAL NA
KAŽDÚ PRÍLEŽITOSŤ

Augustový festival Sziget, založený v roku 1993, sa tiež odohráva
na viacerých pódiách. Celý program sa však koná na ostrove
(maďarsky „sziget“) v severnej časti Budapešti. V strede pozornosti
je rock, pop, world music či elektronická hudba, ale na festivale
nájdete aj filmy, divadlo, cirkusové vystúpenia či aktivity pre deti.

Budapeštiansky jarný festival sa koná na rozmanitých miestach, od veľkolepých, akými sú Peštianska reduta či Erkelovo divadlo, po životom
prekypujúce ako Akvárium Klub alebo A38.

Festival Sziget

CAFe Budapest (akronym vytvorený z názvu Contemporary
Arts FEstival) oživuje dianie v októbri. V rámci neho sa koná
aj podujatie Art Market Budapest a festival world music
Budapest Ritmo. Táto fantastická kultúrna akcia trvá vyše
dvoch týždňov a prekypuje výtvarným umením, moderným
cirkusom, tancom a alternatívnou hudbou.
Kulinárske festivaly oplývajú pestrou paletou maďarských
špecialít, počnúc mäsom z mangalice a končiac pivom z remeselných pivovarov. Štvordňový Gourmet Festival, ktorý sa
koná v máji, je najprestížnejšou prehliadkou vyberaného jedla a dopĺňa ho septembrový Budapeštiansky festival vína.

ČI UŽ IDE O KLASICKÚ HUDBU ALEBO FILM, VÝTVARNÉ UMENIE ČI MÓDU,
VÍNO ALEBO GASTRONÓMIU, BUDAPEŠŤ MÁ FESTIVAL VENOVANÝ
Festival Sziget

KAŽDÉMU TYPU KULTÚRY.

POKLADY BUDAPEŠTI

Na Budapeštianskom festivale vína dopĺňa naj
lepšie červené a biele vína roka aj živá hudba a
prvotriedne občerstvenie, pričom pozadie festivalu
tvorí historické prostredie Budínskeho hradu.

Budapeštiansky festival vína
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KONGRESOV Ý A INCENTÍVNY CESTOVNÝ RUCH NA VZOSTUPE

MALEBNÉ PROSTREDIE NA
PODUJATIA, VEĽTRHY A KONFERENCIE
BUDAPEŠŤ JE V SÚČASNOSTI VÝZNAMNÝM MIESTOM NA OBCHODNÉ CESTY A ORGANIZÁCIU
PODUJATÍ. POČET OBCHODNÝCH VEĽTRHOV SA ZVYŠUJE, ROVNAKO AKO PROFESIONÁLNE
HODNOTENIE MESTA MEDZI JEHO EURÓPSKYMI NÁPROTIVKAMI.

Keďže je významným hlavným mestom, do Budapešti sa dá v priebehu dvoch či troch hodín ľahko dostať z akéhokoľvek miesta v Európe. V rámci mesta si pritom tiež poradíte bez problémov. Z elegantného letiska vás do mesta dopravia rýchle transfery v podobe
hojných taxíkov či vynikajúcej mestskej dopravy. Tam už na vás
čaká metropola, ktorú pohodlne spoznáte aj peši.
Podujatia sa konajú v najrozmanitejších priestoroch, od rozľahlých
konferenčných centier cez lode s krásnymi výhľadmi na Dunaj až
po klasické vily. Prenajať a prispôsobiť na určitú príležitosť sa dajú
aj priestory v bohato zdobených múzeách a elegantných reštauráciách. Nedávna výstavba a rekonštrukcie štadiónov svetovej triedy
Budapešti zase umožňujú hostiť prestížne športové finále a turnaje.

Budapešť je veľmi atraktívnou destináciou. Ponúka totiž množstvo miest vhodných na konanie
rôznych podujatí a výborné možnosti ubytovania,
nehovoriac o cenovej dostupnosti a kráse samotného mesta.

Osemdesiat percent obchodných podujatí v Maďarsku sa koná v
hoteloch, ktoré majú pre organizátorov a návštevníkov pripravené
konferenčné vybavenie najvyššej kvality. Kongresový a incentívny
cestovný ruch je významným faktorom pri každej výstavbe nového hotela či prispôsobovaní staršieho na súčasné potreby. V meste
sa nachádza vyše tridsať štvorhviezdičkových a päťhviezdičkových
kongresových hotelov, z ktorých mnohé stoja priamo pri rieke a ponúkajú aj wellness centrá pre ubytovaných hostí.

Múzeum aplikovaných umení

Poskytovatelia služieb sa špecializujú na
jedinečné programy, ktoré je možné absolvovať
pred alebo po samotnom podujatí. Zameriavajú
sa najmä na budapeštianske vína a gastronómiu,
termálne kúpele či historické oázy.

Palác umení Müpa
Peštianska reduta
POKLADY BUDAPEŠTI
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OD PRV ÝCH OLYMPIJSK ÝCH HIER AŽ PO MA JSTROVST VÁ SVETA V PL AVECK ÝCH ŠPORTOCH

BUDAPEŠŤ AKO DEJISKO
NAJVÄČŠÍCH ŠPORTOVÝCH FINÁLE

Duna Aréna

Alfréd Hajós nebol len olympijský šampión v plávaní, vďaka ktorému Maďarsko získalo svoje prvé
zlato na úvodných letných olympijských hrách v
roku 1896. Okrem toho bol aj architektom, ktorý
sa špecializoval na stavbu štadiónov a navrhol pôvodný plavecký komplex, kde sa konali Majstrovstvá sveta v plaveckých športoch 2017.

Budapešť, hostiteľské mesto Majstrovstiev sveta v plaveckých
športoch 2017, už dlhodobo vyniká v dizajne športovísk a
štadiónov.

BUDAPEŠŤ SA V ROKU 2019 STALA EURÓPSKYM HLAVNÝM MESTOM ŠPORTU. PRETO V MESTE VYRÁSTLI
PÔSOBIVÉ NOVÉ ŠTADIÓNY A MNOHÉ INÉ DOSTALI NOVÚ TVÁR. VÝSLEDKOM JE, ŽE V BUDAPEŠTI SA BUDÚ
MÔCŤ HOSTIŤ PRESTÍŽNE MEDZINÁRODNÉ FINÁLE A TURNAJE.

POKLADY BUDAPEŠTI

Elegantný Národný plavecký štadión Alfréda Hajósa, ktorý stojí
na Margitinom ostrove už od roku 1930, bol nedávno miestom
konania majstrovstiev Európy v plaveckých športoch, ako aj finále
FINA. Na účely majstrovstiev v roku 2017 v okolí kúpeľov Dagály,
tradičného komplexu z roku 1948, vyrástol úhľadný a moderný
športový komplex Duna aréna.
Niekdajší Népstadion z roku 1953 bol v rokoch 2018 – 2019
prestavaný a pomenovaný po najväčšej maďarskej futbalovej
hviezde, ktorá pôvodný štadión preslávila.
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Štadión Ferenca Puskása

Pred prvou svetovou vojnou bolo mesto
horúcim favoritom na organizovanie letných
olympijských hier v roku 1920, a preto sa
naplánovala výstavba národného štadióna.
Výsledkom týchto plánov bol Népstadion.

V lete premáva z Budapešti do Ostrihomu krídlový čln,
ktorému aj so zastávkou vo
Vyšehrade trvá cesta hodinu
a pol. Pasažierom tak umožňuje, aby si užili celodenné
objavovanie historických pamiatok.

TO NA JZ AUJÍMAVEJŠIE V OKOLÍ HL AVNÉHO MESTA

FASCINUJÚCE JEDNODŇOVÉ
VÝLETY Z BUDAPEŠTI

Ostrihom

Najobľúbenejším cieľom jednodňových výletov z hlavného
mesta je Svätý Ondrej (Szentendre), ktorý je z Budapešti ľahko dostupný rýchlymi a frekventovanými elektrickými vlakmi
HÉV alebo pravidelnou lodnou linkou. Jeho kľukaté dláždené
ulice kontrastujú s kostolmi srbskej pravoslávnej cirkvi, ktoré sa
týčia do výšky a v ich interiéroch sa ligocú ikony. Je tiež mestom
umelcov: v jeho galériách a múzeách sa nachádzajú fascinujúce
zbierky a často sa v nich konajú rozmanité výstavy. Nad mestom
sa nachádza Skanzen, etnografické múzeum pod holým nebom, ktoré svojimi architektonickými exponátmi ilustruje život
na maďarskom vidieku.
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. O niečo vyššie stoja horná a dolná citadela, ktoré sa tiež
datujú do obdobia raného stredoveku.
HOCI JE HLAVNÉ MESTO MAĎARSKA NABITÉ ATRAKCIAMI, AK SA VYBERIETE

Najväčšou náboženskou budovou v Maďarsku je Ostrihomská
bazilika, ktorá dominuje horizontu a týči sa do výšky nad Dunajom. Môžete vyjsť po 400 schodoch až pod kupolu a sami sa
pokochať výhľadom. V pokladnici baziliky je uložená pôsobivá
zbierka náboženských relikvií a artefaktov, krížov, kalichov a liturgických odevov.

SMEROM NA SEVER POPRI DUNAJSKOM OHYBE, STAČÍ CESTOVAŤ PRIBLIŽNE
HODINU A OBJAVÍTE STREDOVEKÉ HRADY, PÔSOBIVÚ BAZILIKU ČI PESTRÉ
Svätý Ondrej

GALÉRIE. NA VÝCHOD OD MESTA LEŽÍ KRÁĽOVSKÁ OÁZA GÖDÖLLŐ A SMEROM NA
ZÁPAD ZAS VINOHRADNÍCKA IDYLA ETYEK.
POKLADY BUDAPEŠTI
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Gödöllő má vlastnú botanickú záhradu s veľkým
množstvom chránených rastlín. Okolo miestneho
pekného jazierka je dokopy zasadených asi 500
rastlinných druhov.

Rýchle a frekventované elektrické vlaky HÉV premávajú z Budapešti aj na východ, do tradičnej destinácie
Gödöllő. Dôkazy miestnej kráľovskej histórie sú všade –
dokonca aj stanica, na ktorú vás privezie vlak, má kráľovskú čakáreň , kde čakal aj František Jozef s manželkou
Alžbetou, prezývanou Sisi, ktorá sa tu ako milovníčka
Maďarska teší veľkej úcte. Ich letnou rezidenciou bol bohato zdobený palác Gödöllő. Bol darom od maďarského ľudu a Sisi v ňom zvykla oddychovať od náročného
života na viedenskom cisárskom dvore. Návštevníci si
môžu prezrieť prepychové palácové izby, ako aj rozľahlé
záhrady so storočnými stromami, množstvom kvetov a
lavičkami na oddych.
Za obcou Etyek sídlia filmové štúdiá Korda, pomenované po známom producentovi maďarského pôvodu, v
ktorých sa natáčajú najmä koprodukčné filmy. Na objednávku sú k dispozícii aj prehliadky so sprievodcom.

Cestu cez Dunajský ohyb si najlepšie užijete
na lodi alebo dokonca krídlovom člne. Na
mieste, kde sa rieka stáča na juh, sa vám
naskytnú nádherné výhľady na zvlnenú
scenériu zelených brehov. Jednodňový výlet
sa tak stane nezabudnuteľným zážitkom.

Vidiecky Etyek je právom preslávený svojimi hlboko zakorenenými
vinohradníckymi tradíciami, ktorých história siaha až k Rimanom.
Mnoho pivníc tu vyrába pestrú paletu vysokokvalitných červených,
bielych aj šumivých vín, a tie chutia najlepšie na piknikoch,
ktoré sa konávajú v každom ročnom období. Vynikajú aj jedlá a
remeselné predmety miestnej výroby.

Gödöllő

Etyek
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SKRY TÉ OÁZ Y NEĎALEKO BUDAPEŠTI

MIMO VYCHODENÝCH CIEST

Ak plánujete návštevu Dobogókő, môžete si pred
výletom skontrolovať počasie na webovej kamere.

BUDAPEŠŤ JE OBKOLESENÁ PRÍRODNÝMI KRÁSAMI AKO STVORENÝMI NA TURISTIKU,
BICYKLOVANIE A ODDYCH V PRÍRODE. VÄČŠINA Z TÝCHTO MIEST JE SKVELÝM CIEĽOM
JEDNODŇOVÝCH VÝLETOV, NO PONÚKAJÚ AJ MOŽNOSTI UBYTOVANIA.

Neďaleko od historického Vyšehradu leží Kisoroszi, krásna nábrežná
dedinka na severnom cípe nedotknutého Ostrova sv. Ondreja. Obec
je obľúbeným miestom na únik z Budapešti: ponúka možnosť jazdy na
koni, najstaršie 18-jamkové golfové ihrisko v Maďarsku a pás krásnych
pláží, obľúbených najmä u priaznivcov kempingu a kanoistiky, ako aj
u rodín, ktoré si chcú zorganizovať grilovačku.
Dedinka Zebegény ponúka ako prírodné, tak aj historické zaujímavosti. Zasadená je do dramatickej zelene pohoria Börzsöny v blízkosti
Dunaja a rozsiahleho Dunajsko-ipeľského národného parku, ktorý sa
tiahne až po Budapešť. Podľa písomných prameňov táto starobylá osada existovala už v období raného stredoveku. Obec Zebegény odjakživa
predstavovala jednoduchý a obľúbený cieľ výletov z hlavného mesta.
Ponúka skvelé prostredie na turistiku, s úchvatnými výhľadmi na Dunajský ohyb presne na mieste, kde rieka vytvára vlnovku, za ktorou sa
potom stáča na juh za mestom Vacov.

Obec Zebegény, ktorá leží na trase hlavnej vlakovej
linky spájajúcej Budapešť a Bratislavu, zaujme
druhým najdlhším železničným mostom v Maďarsku.

Zebegény
Dunajský ohyb
POKLADY BUDAPEŠTI
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Jednou z hlavných atrakcií tejto oblasti je v súčasnosti
úzkorozchodná železnica v osade Királyrét, ktorá
bola postavená v 90. rokoch 19. storočia na prepravu
dreva.

Királyrét v preklade znamená „kráľova lúka“. Na tomto mieste mal
na konci 14. storočia svoje lovecké sídlo kráľ Žigmund, cisár Svätej
rímskej ríše. Osada Királyrét leží na kopci v krásnom pohorí Bör
zsöny a známa je predovšetkým úzkorozchodnou lesnou železnicou, ktorej trasa vedie z obce Kismaros pri Dunaji. Cyklisti môžu po
ceste vystúpiť a spoznávať krásne prírodné prostredie. Trochu ďalej od železničných koľají sa naskytá veľa možností na rybárčenie a
rodinné pikniky, ktoré sem lákajú mnohých obyvateľov hlavného
mesta.

DUNAJSKÝ

OHYB
OHYB

Jednou z prvých destinácií, kde sa začali organizovať turistické
výlety, bol vrch Nagy-Hideg-hegy. S výškou 864 metrov je tretím
najvyšším bodom pohoria Börzsöny. Pred vojnou tu vyrástla jednoduchá turistická chata, pričom otváracej slávnosti v roku 1936
sa zúčastnil aj starosta Budapešti. Po vojne bola neskôr rozšírená.
Tu v 50. rokoch vznikol prvý lyžiarsky vlek v Maďarsku, a odvtedy
začali svahy vrchu Nagy-Hideg-hegy priťahovať turistov a lyžiarov
v nevídanom množstve. Turistické trasy prechádzajúce cez svahy
tohto pohoria, hoci dosť náročné, sú mimoriadne obľúbené.
Prvú lesnú ubytovňu v Maďarsku otvorili na vrchu Dobogókő –
jeho názov doslova znamená „tlčúci kameň“. Turistov pritom láka
už od 90. rokov 19. storočia. Niektorí ho dokonca považujú za „srdcovú čakru“ Zeme, a skutočne je skvelým miestom na regeneráciu. Ponúka nádherné výhľady z mnohých turistických trás ponad
Dunajský ohyb, ako aj výhľady na pohorie Börzsöny a svahy Pilišských vrchov. Ďalšou dominantou oblasti je veľkolepý vrch Prédikálószék, na ktorom stojí aj rozhľadňa. Neďaleko mesta Pomáz,
na trase vlakovej linky HÉV do Svätého Ondreja, sa rozprestierajú
svahy vrchu Dobogókő, ktoré priťahujú návštevníkov počas celého roka.

POKLADY BUDAPEŠTI

Infraštruktúra v okolí vrchu Nagy-Hideghegy sa v ostatných rokoch značne zlepšila.
Na mieste pribudlo päť lyžiarskych vlekov a
zjazdovka v dĺžke vyše štyri kilometre.
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SK VELÉ DARČEK Y A DOKONALÉ POZORNOSTI

AUTENTICKÉ SUVENÍRY
Z MAĎARSKA

V rámci historických zvratov sa likér
Unicum v istom období pašoval z
Maďarska a s ním sa cez hranice
prepašovala aj tajná receptúra na
jeho výrobu. V 90. rokoch sa však
úspešne vrátil na scénu.

Mnohí návštevníci si radi ako pamiatku
na svoju cestu odnášajú niečo pod zub či
miestny nápoj.
Tradičné maďarské chute predstavuje
prirodzene sladký tokajský výber (aszú)
a červené víno bikavér („býčia krv“). Tieto
nápoje majú jedinečnú a nezameniteľnú
chuť.
Poobzerajte sa aj po charakteristických
oblých fľaškách s likérom Unicum, ktorého
príbeh je rovnako tajomný ako jeho tmavá
farba. História tohto bylinkového likéru siaha
do roku 1790, keď ho istý doktor Zwack
ponúkol cisárovi. Už od vzniku ho pritom
vyrába tá istá rodina.
Pikantné maďarské salámy a paprika, či
už čerstvá alebo mletá, sa dajú kúpiť na
ktoromkoľvek trhu a nie je problém preniesť
ich domov.
ŽIADEN VÝLET DO BUDAPEŠTI BY NEBOL ÚPLNÝ, AK BY STE
SI NA CESTU DOMOV NEPRIBALILI ZOPÁR ŠPECIÁLNYCH
DARČEKOV. TÝMI NAJAUTENTICKEJŠÍMI SUVENÍRMI SÚ
HUNGARIKÁ – TRADIČNÉ VÝROBKY VYSOKEJ KVALITY,
KTORÉ SÚ TYPICKÉ PRE MAĎARSKO.
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Ak však chcete, aby vaše spomienky vydržali
dlhšie než do konca večere, môžete sa
poobzerať po elegantnom porceláne alebo
po maďarskej čipke, ktorá zdobí všetky
typy tradičných textílií vrátane oblečenia,
návliečok na vankúše či obrusov.

Pálinka je opäť v móde. Dnes sa
vyrába s rozmanitými príchuťami a
plní sa do elegantných štíhlych fliaš.
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AKO CESTOVAŤ DO BUDAPEŠTI A PO JEJ OKOLÍ

TIPY NA PREPRAVU PO BUDAPEŠTI
NÁVŠTEVNÍCI BUDAPEŠTI SA MÔŽU TEŠIŤ NA RÝCHLY A JEDNODUCHÝ PRESUN Z LETISKA DO
MESTA, V MESTE ZASE NA EFEKTÍVNU SIEŤ VEREJNEJ DOPRAVY. TAXÍKOV JE DOSTATOK A
V CENTRE MESTA SA PRÍJEMNE PRESÚVA PEŠO.

Je niekoľko možností, ako sa dostať z letiska do
mesta. Pri východe z príletového terminálu stoja
vozidlá registrovanej taxi služby, ktorú si môžete
objednať v stánku a na základe vášho cieľa sa vopred dozviete aj odhad ceny.
Neďaleko od stanovišťa taxíkov sú dve autobusové zastávky. Jedna z nich je linka 200E, ktorá vás
odvezie k najbližšej stanici metra modrej linky M3,
premávajúcej na Námestie Ferenca Deáka. Druhá
je linka 100E, ktorá ide z letiska priamo na menované námestie v centre mesta. Lístky sa predávajú
v automatoch na zastávke, ktoré majú informácie
uvedené aj v angličtine a akceptujú platbu kartou.
Na každú z dvojice liniek je potrebný iný typ lístka.

Ďalším spôsobom dopravy z letiska je kyvadlová doprava
minibusom, ktorý pasažierov vozí na nimi určené miesta, pričom
ich vie na určených miestach aj vyzdvihnúť.

Budapešť má vynikajúcu a rozsiahlu sieť verejnej dopravy, ktorá pozostáva z metra, električiek,
autobusov, trolejbusov a dokonca aj lodí. Lístky a
permanentky sa dajú kúpiť v automatoch na staniciach a zastávkach, ako aj v klientskych centrách,
ktoré sa nachádzajú v dopravných uzloch.
Karta Budapest Card umožňuje neobmedzené
používanie verejnej dopravy, pričom jej platnosť je
od 24 až do 120 hodín. Popri tom zabezpečuje bezplatný alebo zľavnený vstup do pamiatok, kúpeľov
alebo na niektoré podujatia, ako aj zľavy v obchodoch a reštauráciách. S kartou Budapest Card si
môžete užiť historické kúpele, ochutnať maďarskú
kuchyňu a vybrať si z ponuky vyše 100 atrakcií či
služieb, ktoré sú k dispozícii so zľavou alebo dokonca zdarma.
POKLADY BUDAPEŠTI
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Maďarsko je vďaka svojej polohe v srdci Európy ľahko dostupnou destináciou. Budapeštianske letisko leží 20 km smerom na juhovýchod
od hlavného mesta a s centrom mesta je prepojené priamou a frekventovanou autobusovou linkou 100E. Alternatívou leteckej dopravy
môžu byť pravidelné medzinárodné vlakové a autobusové spojenia, ktoré sú ekologickejšie a ponúkajú zážitok z cestovania po malebnej
krajine. Na každej väčšej železničnej či autobusovej stanici v Budapešti je aj zastávka metra.
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Priame letecké spojenie s metropolami ako Barcelona, Londýn, Miláno, Tel Aviv, Moskva či Paríž má aj Debrecín, druhé najväčšie mesto
Maďarska, ktoré leží na východe krajiny.
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