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BUDAPEŠŤ JE VĎAKA SVOJEJ KULTÚRE, ATMOSFÉRE A ARCHI-
TEKTÚRE JEDNÝM Z NAJKRAJŠÍCH MIEST NA SVETE. TÁTO MET-
ROPOLA PREKYPUJE ŽIVOTOM, ALE STÁLE SI ZACHOVÁVA SVOJU 
AUTENTICKOSŤ. JE HISTORICKÁ A ZÁROVEŇ MODERNÁ, PRIČOM 
PONÚKA VŠETKO, ČO BY STE MOHLI V EURÓPSKOM HLAVNOM 
MESTE POTREBOVAŤ. JE PODNETNÁ, PLNÁ ŽIVOTA A UMOŽNÍ 
VÁM UVOĽNIŤ SA.

BUDAPEŠŤ –  
MESTO PLNÉ ŽIVOTA

KORENIE EURÓPY

BUDAPEŠŤ

Budínska hradná štvrť

Budapešť má nádherné mestské aj prí-
rodné prostredie, pričom niektoré mies-
ta sú zaradené do Zoznamu svetového 
dedičstva UNESCO, napríklad nábrežie 
Dunaja, Budínska hradná štvrť alebo 
Andrássyho trieda. Mesto je slávne svo-
jou fotogenickou mestskou scenériou. 
Medzi jeho elegantnými priečeliami či na 
brehu Dunaja sa natáčalo množstvo hol-
lywoodskych aj bollywoodskych filmov. 

Budapešť má rozmanitú a živú gastro-
nomickú scénu, ktorú umocňuje bohaté 
kulinárske dedičstvo. Zažiť sa dá v miest-
nych michelinských reštauráciách, ro-
dinných podnikoch alebo prevádzkach 
s pouličným jedlom. Samozrejmosťou sú 
kreatívne vegetariánske aj vegánske al-
ternatívy. V meste stojí aj množstvo tržníc, 
ktoré ponúkajú čerstvé sezónne produk-
ty z miestneho regiónu. 

Kreativita maďarských šéfkuchárov a ne-
zabudnuteľné chute neustále sa vyvíjajú-
cej maďarskej kuchyne potešia a očaria 
každého hosťa, či už v modernom bistre 
alebo v historickej kaviarni.

Bazilika sv. Štefana

Kultúrny život Budapešti je sku-
točne pestrý a živý. Ponúka vystú-
penia svetoznámych orchestrov 
v  bohato zdobených koncertných 
sieňach, úžasné výstavy aj výni-
močné festivaly. 

Reťazový most

Hoci v hlavnom meste Maďarska žije 1,7 mi-
lióna obyvateľov, Budapešti sa darí zachová-
vať si hojnosť skrytých pokladov. Žiadne iné 
hlavné mesto v Európskej únii sa nemôže po-
chváliť tým, že by sa v ňom dodnes zachovali 
a používali pravé stredoveké turecké kúpele.
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Matejov kostol

STRECHY S  PESTRÝMI ŠKRIDLAMI, SECESNÉ FASÁDY A 
NEOGOTICKÉ DOMINANTY NECHÁVAJÚ NÁVŠTEVNÍKOV V 
NEMOM ÚŽASE Z ROZPRÁVKOVEJ MESTSKEJ PANORÁMY 
BUDAPEŠTI. TIETO ARCHITEKTONICKÉ SKVOSTY ILUSTRUJÚ  
2 000 ROKOV HISTÓRIE.

ARCHITEKTONICKÉ SKVOSTY  
BUDAPEŠTI

HISTÓRIA ZASADENÁ DO KAMEŇA

Parlament 

Z  obdobia pred príchodom Maďarov 
na konci 9. storočia sú len skromné sve-
dectvá o osídlení tejto oblasti. Kedysi 
tu stál rímsky vojenský tábor, ktorého 
pozostatky sú dnes najlepšie viditeľné 
v  múzeu Aquincum v  mestskej štvrti 
Óbuda. 

Prvé významné obdobie maďarskej 
architektúry nastalo v 15. storočí počas 
vlády Mateja Korvína, keď sa Budín sto-
tožnil s myšlienkami renesancie. Naprí-
klad pri stavbe dnešného Matejovho 
kostola sa zachovali aj časti pôvodné-
ho stredovekého kostola.

Po tureckej okupácii, ktorá trvala od 
roku 1541, tu ostali kúpele Rudas či his-
torické monumenty, ako napríklad ne-
dávno zrekonštruovaná hrobka Güla 
Babu.

Kilometer od rímskych nálezov 
v  múzeu Aquincum sa nachádza 
Herkulova vila, kde možno obdivovať 
mozaikovú podlahu niekdajšej 
prepychovej rezidencie.
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REŤAZOVÝ 
MOST

Počas vlády Habsburgovcov vyrástli v 
meste kostoly, napríklad nádherný baro-
kový Kostol sv. Anny na Baťáňovom ná-
mestí (Batthyány tér). Keď si v 19. storočí 
mesto upevnilo svoju identitu, do popre-
dia sa dostala klasicistická majestátnosť. 
V Pešti vyrástli vznešené budovy rôznych 
inštitúcií, napríklad Národné múzeum. 
Okrem toho sa postavilo prvé trvalé pre-
pojenie oboch brehov Dunaja – klasicis-
tický Reťazový most spojil Pešť s Budí-
nom.

József Hild a Miklós Ybl navrhli neoklasi-
cistickú Baziliku sv. Štefana, pričom Ybl 
je aj architektom bohato zdobenej budo-
vy Štátnej opery. Peštianskemu brehu 
dominoval neogotický budapeštiansky 
parlament. Navrhol ho Imre Steindl, ktorý 
pred dokončením stavby prišiel o zrak. 

Jeho stavby ešte prekonal Ödön Lechner, 
architekt Múzea aplikovaných umení, 
ktoré stojí na triede Üllői út a  je zdobené 
pestrými škridlami z manufaktúry Zsolnay.

Výstavba hotela Gellért sa 
plánovala už v období secesie, ale 
dokončený bol až na konci prvej 
svetovej vojny

Hotel Gellért Reťazový most
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Prechádzka z centrálneho Námestia 
Ferenca Deáka, kde sa stretávajú tri 
zo štyroch liniek metra, až po výstavné 
Alžbetino námestie (Erzsébet tér) a 
Vörösmartyho námestie trvá najviac pár 
minút.

Z týchto troch centrálnych námestí sú v 
pešej dostupnosti také významné pamiat-
ky ako Veľká synagóga, parlament, Ba-
zilika sv. Štefana, budova Štátnej opery, 
Veľká tržnica, a taktiež Reťazový most.

Budapešť má veľmi dobré znače-
nie ulíc – pri názve ulice sú vždy 
uvedené aj čísla domov v prísluš-
nom úseku.NAPRIEK TOMU, ŽE BUDAPEŠŤ JE VEĽKOU EURÓPSKOU METRO-

POLOU S TAKMER DVOMA MILIÓNMI OBYVATEĽOV, ĽAHKO SA 
V NEJ ORIENTUJE A JE VEĽMI PRÍJEMNÉ OBJAVOVAŤ JEJ KRÁSY 
PEŠI. MNOHO NÁMESTÍ V CENTRE MESTA NEDÁVNO PREŠLO RE-
NOVÁCIOU, ABY BOLI VHODNÉ AJ PRE CHODCOV A CYKLISTOV. 
V CENTRE MESTA SA NACHÁDZA VEĽA PRÍJEMNÝCH VEREJNÝCH 
PRIESTRANSTIEV, KTORÉ LEŽIA TAK BLÍZKO SEBA, ŽE SÚ TAKMER 
PREPOJENÉ.

VYDAJTE SA SPOZNÁVAŤ 
PAMIATKY BUDAPEŠTI PEŠI  

CHODNÍKY, ULICE A NÁMESTIA

ZOO Budapešť

ZOO

Bazilika sv. Štefana
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Synagóga na ulici Dohány

Pri prechádzkach mestom 
nezabudnite občas dvihnúť 
zrak a obdivovať nádherné 
architektonické detaily.

Prechod na druhú stranu Dunaja k histo-
rickým dominantám Budína–Budínske-
mu hradu, Matejovmu kostolu a Rybár-
skej bašte je jednoduchý a malebný. Na 
hradný vrch jazdí verejná doprava – linka 
minibusu 16 z Námestia Ferenca Deáka 
alebo staromódna pozemná lanovka 
z Námestia Adama Clarka. K hradu sa však 
dá vyjsť aj po cestičkách a schodoch ve-
dúcich pozdĺž tunela alebo verejným vý-
ťahom z komplexu Várkert Bazár.

Severne od Námestia Ferenca Deáka sa 
môžete prejsť po elegantnej Andrássyho 
triede, a keď pôjdete smerom k soche ar-
chanjela Gabriela, prídete až na Námestie 
hrdinov. Na jednej strane námestia stojí 
majestátne Múzeum výtvarného ume-
nia, na druhej zase Kunsthalle Műcsar-
nok. Za námestím sa rozkladá Mestský 
park (Városliget) , v ktorom sídli aj ZOO 
Budapešť a Széchenyiho kúpele. 

 12. Rybárska bašta
 13. Pozemná lanovka, Námestie Adama Clarka
 14. Tunel
 15. Várkert Bazár
 16. Andrássyho trieda
 17. Námestie hrdinov
 18. Múzeum výtvarného umenia
 19. Kunsthalle Műcsarnok
 20. Mestský park
 21. ZOO Budapešť
 22. Széchenyiho kúpele
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Prvá budapeštianska škola architektonického štý-
lu Bauhaus bola založená v roku 1928. Školili sa v nej 
miestni architekti, ktorí tak mohli rýchlo uplat niť 
svoje znalosti, napríklad prestavaním niek  dajšej 
transformačnej stanice na Kazinczyho ulici, kde 
dnes sídli Múzeum elektrotechniky.

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 v centre mesta. Najnovšie 
architektonické výtvory sa zameriavajú na mul-
tifunkčnosť. Pri Dunaji sa nachádza nábrežný 
komplex Bálna, ktorý je prepojením histórie a 
modernosti. Dva storočné sklady z červenej teh-
ly stojace rovnobežne vedľa seba boli prepojené 
sklenenou nadstavbou v tvare veľryby. V jej bru-
chu sídlia obchody a bary, zatiaľ čo z miestnych 
štýlových klubov sa naskytajú výhľady na rieku. 
Tvorca projektu, Kas Oosterhuis, navrhol aj dubaj-
ský komplex Dubai Sports City.

Bližšie k Rákocziho mostu sa nachádza Milénio-
vé kultúrne centrum – komplex budov zamera-
ných na umenie. V Paláci umení Müpa sa nachá-
dza Koncertná sieň Bélu Bartóka a Ludwigovo 
múzeum súčasného umenia, zatiaľ čo oproti stojí 
Národné divadlo. 

V podzemí pod neďalekým Námestím sv. Gerar-
da (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.

Bálna (Veľryba)

Námestie sv. 
Gerarda (Gellérta), 
linka metra M4

I KEĎ JE BUDAPEŠŤ ZNÁMA NAJMÄ VĎAKA STAVBÁM Z PRELOMU 
19. A 20. STOROČIA, TÁTO MODERNÁ METROPOLA VYSTAVUJE NA 
OBDIV AJ ARCHITEKTONICKÉ ŠTÝLY Z NESKORŠIEHO OBDOBIA. 

OD BAUHAUSU  
AŽ PO BÁLNU

MODERNÁ METROPOLA

Národné divadlo

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

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

PRAMENE

LIEČIVÚ SILU TUNAJŠÍCH PRAMEŇOV DOBRE POZNALI UŽ 
RIMANIA I OSMANI. DNES JE MAĎARSKO CENTROM KÚPEĽNÉHO 
A ZDRAVOTNÉHO CESTOVNÉHO RUCHU. 

SVETOVÉ HLAVNÉ 
MESTO KÚPEĽOV

LIEČIVÉ PRAMENE, BLAHODARNÉ POBYTY

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. Okolo 
kúpeľov vznikli predovšetkým v 19. storočí krásne kúpeľné domy, ktoré 
boli v ostatných rokoch zrenovované, aby sa zachovala ich tradícia.

Väčšina z  nich má aj vonkajšie časti. Jeden z prvých bazénov s 
vlnobitím na svete bol otvorený v roku 1927 v štýlovom hoteli Gellért 
a používa sa dodnes. Secesný interiér hotelových kúpeľov zdobia 
tyrkysové porcelánové obkladačky z manufaktúry Zsolnay a vitrážové 
okná.

História 2 000 rokov starej kúpeľnej kultúry v Maďar-
sku siaha až do čias Rimanov.

Kúpele Rudas
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Széchenyiho termálne kúpele

V Széchenyiho kúpeľoch sa 
vám môže naskytnúť pohľad 
na známu budapeštiansku scé-
nu, ako starší pravidelní náv-
števníci hrajú vo vode šach.

Termálne kúpele Lukács sú oázou 
zdravia. V areáli sú vystavené pamätné 
dosky s poďakovaniami za zázračné 
uzdravenie.

Termálne kúpele Veli Bej zo 16. sto-
ročia prešli dôkladnou renováciou, po 
ktorej opäť pripomínajú svoje turecké 
dedičstvo. Aj v termálnych kúpeľoch 
Rudas, ktoré boli postavené pred 
takmer päťsto rokmi, sa pri renovácii 
zachovalo čaro ich osmanského pô-
vodu. Na streche kúpeľov sa nachádza 
vírivka s úchvatnými výhľadmi.

Honosné Széchenyiho termálne kú-
pele, ktoré sú ukryté uprostred zelene 
mestského parku, pripomínajú prepy-
chovú nádheru rakúsko-uhorskej 
monarchie. Na návštevníkov tu čaká 
dokopy 21 bazénov, z toho tri vonkajšie. 

 Termálne kúpele Veli Bej Termálne kúpele Lukács
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MEDZI BUDAPEŠTIANSKYMI PESTRÝMI STAVBAMI A DIZAJNO-
VÝMI PRVKAMI SA ČASTO NÁJDE TO NAJVÄČŠIE A NAJLEPŠIE V 
MNOHÝCH KATEGÓRIÁCH URBANIZMU A ARCHITEKTÚRY. V NIE-
KTORÝCH PRÍPADOCH IDE O ZNÁME DOMINANTY, ALE JE TU AJ 
NIEKOĽKO SKRYTÝCH POKLADOV. 

ČO JE V BUDAPEŠTI NAJVÄČŠIE  
A ČO NAJMENŠIE

PRVENSTVÁ MESTA 

Námestie hrdinov

Zatiaľ čo Reťazový most je najstarší most 
tohto typu v meste a budapeštiansky 
parlament je treťou najväčšou parla-
mentnou budovou na svete, Veľká syna-
góga je celosvetovo druhým najväčším 
židovským chrámom. 

V Budapešti sa nachádza aj najsevernej-
šie ležiace moslimské pútnické miesto na 
svete – Gül Baba türbéje, hrobka turecké-
ho básnika, ktorý sa v 40. rokoch 16. storo-
čia ako vojak osmanskej armády zúčastnil 
dobytia Uhorska.

Najstaršou budovou v meste je Dom čer-
veného ježka v hradnej štvrti. Postavili ho 
okolo roku 1260, slúžil ako jediná krčma 
na hrade a konalo sa tu aj prvé divadelné 
predstavenie v Budíne.

Bohato zdobené Széchenyiho kúpele 
sú najväčšie svojho druhu v Európe.

Najdominantnejším prvkom bu-
dapeštianskej panorámy je Krá-
ľovský palác. Nájdite si čas na jeho 
návštevu, alebo ho obdivujte z 
diaľky. Krásny je najmä v noci, keď 
je osvetlený.

Hrobka Güla Babu

Najdlhšou dopravnou tepnou Budapešti 
je až 15 kilometrov dlhá trieda Üllői. Naj-
dlhším budapeštianskym mostom cez 
Dunaj je Arpádov most, ktorý má dĺžku 
981 metrov.

Budapešť je domovom najstaršej linky 
metra v Európe a po londýnskom metre 
je to budapeštianske druhé najstaršie 
na svete. Trasa „miléniového metra“ ve-
die pod Andrássyho triedou, pasažierov 
prepravuje z centrálneho Vörösmartyho 
námestia na Námestie hrdinov, ktoré je 
ohraničené z jednej strany Múzeom vý-
tvarného umenia a z druhej strany buda-
peštianskou Kunsthalle Műcsarnok.
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Budapeštiansky jarný festival je 
ukážkou toho najlepšieho zo všet-
kých druhov kultúry a prebieha na 
veľmi rôznorodých miestach, naprí-
klad v Centre súčasného umenia 
Trafó, ktoré sídli v prestavanej trans-
formačnej 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 budo-
va, ktorá sa neskôr stala súčasťou 
významného kultúrneho komplexu. 
Stojí pri ňom Palác umení Müpa 
(Művészetek Palotája), ktorý pozo-
stáva z Národnej koncertnej siene 
Bélu Bartóka, Festivalového divad-
la a Ludwigovho múzea. Koncertná 
sieň Bélu Bartóka má jedinečnú 
akustiku a vystupujú v nej najsláv-
nejšie orchestrálne telesá na svete.

Festivalové divadlo sa teší priazni 
súčasných tanečných skupín, ktoré 
účinkujú aj v Národnom tanečnom 
divadle, nedávno otvorenom v par-
ku Millenáris.

Medzi zoskupeniami, ktoré tu účinkujú, stojí 
za zmienku napríklad súbor Recirquel. Jeho 
oceňovaná tvorba v  sebe spája tanec, sú-
časné cirkusové umenie a akrobaciu.Hudobná akadémia Franza Liszta

V  BUDAPEŠTI NÁJDETE PREPYCHOVÚ BUDOVU 
ŠTÁTNEJ OPERY I ERKELOVO DIVADLO, VÝZNAM-
NÉ 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 ZA-
SLÚŽIA ROVNAKO VEĽKÝ OBDIV AJ VĎAKA SVOJEJ 
ARCHITEKTÚRE.

MESTO FRANZA LISZTA 
A OPERY

KULTÚRA NAPRIEČ STOROČIAMI

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.

Štátna opera
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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 ná-
rodná 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 obdo-
bia od roku 1800 až po súčasnosť. Táto zbier-
ka obsahuje tvorbu maďarských autorov, 
napríklad Munkácsyho a Csontváryho, ako 
aj diela svetových majstrov ako Cézanne či 
Monet. Na Námestí hrdinov stojí aj Kunsthal-
le Műcsarnok, ktorá vystavuje súčasné ma-
ďarské umenie.

Expozície v neoklasicistickej budove 
Národného múzea pokrývajú celú 
maďarskú históriu, počnúc nástrojmi z 
opracovaného kameňa z obdobia pa-
leolitu cez prepracovaný stredoveký ko-
runovačný plášť až po rozvoj mestskej 
výstavby v Budapešti.

Nedávna história je zmapovaná v  mú-
zeu Dom teroru, ktoré sídli v niekdajšej 
centrále komunistickej Štátnej bezpeč-
nosti. Múzeum poukazuje na brutálne 
činy, ktoré tu boli spáchané, a pripomí-
na obete režimu. Vo vzdialenom XXII. 
obvode sa rozprestiera Memento Park, 
miesto posledného odpočinku gigan-
tických sôch, ktoré dominovali Buda-
pešti v sovietskej ére.

Na námestí Dísz v hradnej štvrti sídli 
očarujúce múzeum zriadené na počesť 
veľkého maďarského iluzionistu Harry-
ho Houdiniho. 

Národné múzeum

Múzeum Dom hrôzy

VEĽKÍ MAJSTRI  
A MODERNÁ HISTÓRIA

OD KAMENNEJ DOBY AŽ PO AVANTGARDU 

Múzeum výtvarného umenia bolo 
v roku 2019 zrenovované a opätov-
ne 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.

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.
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Z predjedál stojí za povšimnutie husacia 
pečeň – Maďarsko je druhým najväčším 
výrobcom husacej pečene a mnohé reštau-
rácie 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, Ujhá-
zyho 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 pripravova-
né 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 dôleži-
tou súčasťou kuchyne v zimných mesiacoch, 
kým lečo sa jedáva najmä koncom leta. Tra-
dičné husté polievky, ktoré sa pripravujú zo 
šošovice, hrášku alebo tekvice, sa podávajú s 
vajíčkom alebo kolieskami klobásy.

Poobzerajte sa aj po maďarských špecialitách, ako je hovädzie mäso z maďar-
ského stepného dobytka alebo bravčové mäso z mangalice, pôvodného ple-
mena ošípaných, ktorého chov sa nedávno podarilo úspešne obnoviť. Zelenina, 
ktorá sa podáva ako príloha, býva čerstvá, sezónna a často pochádza z biofariem.

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. 

FANTASTICKÁ MAĎARSKÁ KUCHYŇA 
OD PREDJEDLA AŽ PO DEZERT

ROZPRÁVKOVÉ MIESTNE JEDLÁ

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.

Zabíjačka je priam obradné podujatie a jeho výsledkom sú 
chutné klobásy, slanina, oškvarky a tlačenka.

Túrógombóc

Najznámejšími zákuskami sú klasické 
dobošky a Esterházyho torta, ale z Ma-
ďarska pochádzajú aj orechovo-marhu-
ľové žerbó rezy.
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MIESTNA PALETA GASTRONOMICKÝCH PODNIKOV ZAHŔŇA 
VŠET KO OD MICHELINSKÝCH REŠTAURÁCIÍ, KTORÝCH PO
ČET SA NEUSTÁLE ZVYŠUJE, AŽ PO STÁNKY S POULIČNÝM 
OBČERSTVENÍM NAJVYŠŠEJ KVALITY. BUDAPEŠŤ JE SVOJOU 
KULINÁRSKOU SCÉNOU GASTRONOMICKÝM PRIEKOPNÍKOM V 
STREDNEJ EURÓPE.

OD PRVOTRIEDNYCH REŠTAURÁCIÍ 
AŽ PO VYNIKAJÚCE POULIČNÉ 

OBČERSTVENIE

KVALITA NA PRVOM MIESTE  

Lahodné sú všetky miestne dezerty, ale aj sladké dobroty, ktoré si 
môžete kúpiť na ulici: palacinky s rôznymi náplňami či v Maďarsku 
veľmi obľúbený „kürtőskalács“ – trdelník.

Kým Európou sa prehnal trend hambur-
gerov, v Maďarsku sú obľúbené iné po-
uličné špeciality, a to najmä vyprážané 
langoše, ktoré sa v  Maďarsku ochucujú 
smotanou a cesnakom alebo rôznymi iný-
mi prísadami podľa chuti. 

Reštaurácia Onyx je prvým podnikom v 
regióne, ktorému boli udelené dve mi-
chelinské hviezdy. Nachádza sa v strede 
Vörösmartyho námestia, v  rovnakej ele-
gantnej budove ako kaviareň Gerbeaud. 
V roku 2018 dostali toto ocenenie ďalšie tri 
reštaurácie – Borkonyha, Costes a Costes 
Downtown. Všetci členovia tohto slávne-
ho kvarteta si svoje michelinské hviezdy 
udržali aj v  roku 2019, keď sa tejto pocty 
dočkali ešte ďalšie dve reštaurácie – Babel 
a Stand.

Ešte nedávno bolo nemysliteľné, aby sa ty-
pické vidiecke maďarské jedlo vkradlo do 
ponuky prvotriednych reštaurácií, ale v sú-
časnosti sa inovatívni maďarskí šéfkuchári 
s hrdosťou vracajú k týmto tradičným re-
ceptom. 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 nie-
koľkých lákavých podnikov.

Elegantne zrenovovaná Centrálna 
tržnica je sama osebe gastrono-
mickou destináciou. V čase obeda 
sa zaplní ľuďmi, ktorí sem prichá-
dzajú na neformálny obed, a záro-
veň prezentuje tie najkvalitnejšie 
maďarské potraviny, napríklad ho-
vädzie mäso z maďarského step-
ného dobytka či bravčové mäso z 
mangalice.

Langoš
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Centrálna tržnica je známa svojimi stán-
kami, ale aj reštauráciami, ktoré sa zame-
riavajú na náročných zákazníkov. Mnohí z 
nich pracujú v neďalekých kanceláriách a 
tieto zariadenia využívajú počas obedovej 
prestávky. Obľúbená ako u turistov, tak aj 
u miestnych je Veľká tržnica. Tento histo-
rický priestor, ktorý sto rokov po svojom 
vzniku dostal novú tvár, má dve poscho-
dia plné stánkov. Presne tu nájdete suve-
níry ako papriku, koreniny a med. 

Tržnica na Klauzálovom námestí v ži-
dovskej štvrti je plná slnkom zaliatych 
priestorov, kde sa predáva čerstvé ovocie, 
zelenina, mliečne aj mäsové výrobky. Na 
galérii budovy sú zase rušné stravovacie 
zariadenia.

Na kopci v Budíne vzniklo v starom sed-
liackom dome trhovisko Czakó Piacz, 
kam prichádzajú pravidelní víkendoví 
zákazníci nakupovať najmä medy, džemy 
a syry. Pri nákupnom centre Mammut sa 
nachádza trh na ulici Fény , ktorý sa za-
meriava na bio a sezónne potraviny, ako 
napríklad lesné hríby. Zákazníci vedia, že 
za trochu vyššiu cenu si tu kupujú kvalitu.

Ešte o niečo severnejšie, na Nánásiho ná-
dvorí v Óbude, nájdete trh Római parti 
Piac, kam chodia nakupovať obyvatelia 
tejto časti mesta, kým sa deti hrajú v par-
ku alebo na ihrisku.

NAKUPUJTE TAM, KDE 
NAJVÄČŠIE ŠÉFKUCHÁRSKE 

HVIEZDY – A ÚSPECH JE 
ZARUČENÝ 

TRHY PO CELEJ BUDAPEŠTI VÍTAJÚ UŽ OD SKORÉHO RÁNA 
SVOJICH NÁVŠTEVNÍKOV, KTORÍ SEM PRICHÁDZAJÚ PO ČERSTVÚ 
ZELENINU ČI VÝBEROVÉ KÚSKY MÄSA NA RODINNÝ OBED. AJ 
ŠÉFKUCHÁRI SI SEM PRICHÁDZAJÚ NAKÚPIŤ SUROVINY DO 
SVOJICH REŠTAURÁCIÍ. SYRY, MEDY AJ DŽEMY POCHÁDZAJÚ 
PRIAMO OD VÝROBCOV, OVOCIE JE NAJMÄ SEZÓNNE A ČASTO 
VYPESTOVANÉ NA BIOFARMÁCH.

Veľká tržnica

Centrálna tržnica

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

OČARUJÚCE BUDAPEŠTIANSKE TRHY 

Priamo pri Dunaji stojí Veľká tržni-
ca z  roku 1897, ktorá vznikla, keď 
nový kanál umožnil obchodníkom 
prepravovať tovar po rieke. 
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Mesto kedysi obklopovali vino-
hrady a svahy Budínskych vrchov 
boli zasvätené pestovaniu hrozna, 
rovnako ako to bolo v časoch Ri-
manov pred takmer 2 000 rokmi. 
Neskôr sa ukázalo, že odlišné typy 
pôdy v iných častiach Maďarska 
sú na pestovanie hrozna vhod-
nejšie. 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 tradí-
cie, sú moderné, ale zároveň ne-
formálne, cenovo dostupné, ale 
výnimočné. Vďaka svojmu štýlu 
a zariadeniu majú uvoľnenú at-
mos féru, ktorá priťahuje mladé 
páry, obchodných cestujúcich 
a zvedavých turistov. Ponúkajú 
miestne lahôdky ako syry, klo-
básy, šunku, vyberané nátierky 
či chutný chlieb, ktoré sú ideálne 
na zahryznutie pri vychutnávaní 
sviežich bielych vín z Balatonské-
ho regiónu alebo plných červe-
ných vín z oblasti Villány.

Odborníkom, ale aj bežným kon-
zumentom poskytnú všetky dô-
ležité informácie o ponúkaných 
vínach, ich pôvode a charakteris-
tických vlastnostiach, pričom radi 
predstavujú najnovšie produkty 
miestnych vinárov. 

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

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. 

OCHUTNAJTE V BUDAPEŠTI 
TIE NAJLEPŠIE VÍNA

IN VINO VERITAS

Tak ako hotely a reštaurácie, ktoré sú skutočne na sve-
tovej úrovni, ani vinárne za nimi nezaostávajú. Budapešť 
je známa aj svojou tradičnou výrobou šumivého vína. 
Ochutnajte bublinky z okolia hlavného mesta!

Septembrový Budapeštian-
sky festival vína v ušľachtilom 
prostredí Budínskeho hradu 
je ukážkou toho najlepšieho z 
vinohradníctva. Počas celého 
leta však kdekoľvek v meste 
uvidíte domácich, ako si usrká-
vajú z vínnych strekov, ktoré sú 
v  lete najobľúbenejším alkoho-
lickým nápojom a nazývajú sa 
tu fröccs, pričom pomer vína a 
perlivej vody býva rôznorodý.
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KAŽDÝ VEČER V TÝŽDNI SI MÔŽETE NIEKDE V BUDAPEŠTI UŽIŤ ŽIVÚ HUDBU, 
ČI UŽ NA NIEKDAJŠEJ NÁKLADNEJ LODI NA DUNAJI ALEBO VO VESELOM 
FOLKOVOM KLUBE. NOČNÉ PODNIKY SA TIAHNU OD HLAVNÉHO NÁMESTIA AŽ 
PO VZDIALENEJŠIU JUŽNÚ ČASŤ BUDÍNA.

BUDAPEŠŤ PO ZOTMENÍ 

Najunikátnejší kultúrny priestor v Buda-
pešti súčasne ponúka aj najrozmanitejší 
program. A38 je bývalá nákladná loď 
zakotvená pri Petőfiho moste. Má von-
kajšie aj vnútorné pódium, kde sa hrajú 
všetky žánre – rock, indie aj elektronická 
hudba.

Najvýznamnejším podnikom v  meste 
a  stredobodom Alžbetinho námestia je 
klub Akvárium, v ktorom sú tri vnútorné 
haly a spoločenská terasa.

Neďaleko odtiaľ je záplava nočných pod-
nikov, súčasťou ktorej sú aj slávne ruin 
bary na Kazinczyho a Királyovej ulici, ako 
aj na uliciach Akácfa a Dob. Medzi ulicou 
Dob a Királyovou ulicou sa rozprestiera 
dlhé nádvorie Gozsdu Udvar, ktoré je le-
mované barmi a diskotékami.

Dolu v južnom Budíne sa nachádza 
podnik Fonó Budai Zeneház, ktorý sa 
zameriava na živé folklórne vystúpenia 
maďarských, ale aj zahraničných umelcov 
z regiónu. Večerné „tanečné domy“ (tánc-
ház) sú už dávnejšie obnovenou tradíciou, 
v rámci ktorej sa začiatočníci ešte na za-
čiatku večera naučia potrebné kroky.

V starom kine v sľubne sa rozvíjajúcej 
štvrti Újlipótváros sídli podnik Buda-
pest Jazz Club, zatiaľ čo džezový klub 
Opus zaujme vzácnym koncertným 
krídlom z  dielne Fazioli, ktoré svojou 
hrou poctili hudobníci ako Keith Tippett 
či Django Bates.

BUDAPEŠŤ OŽÍVA

Najväčšie medzinárodné hviez-
dy zvyčajne vystupujú v športo-
vej hale Papp László Budapest 
Sportaréna alebo v lete na 
otvorenom priestranstve, ktoré 
ponúka Budapest Park.

Budapeštianskou špecialitou sú ruin bary, zasadené do prostredia 
opustených alebo takmer prázdnych budov, pričom ich zariadenie 
tvorí náhodná spleť nábytku a štýlové mestské umenie. O zábavu 
sa v nich stará dídžej a niekedy sa premieta aj film alebo videá.
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BUDAPEŠŤ JE NAJKRAJŠIA PRI POHĽADE ZHORA, KEĎŽE JEJ 
ČAROVNÁ MESTSKÁ PANORÁMA Z VTÁČEJ PERSPEKTÍVY 
PRIAM OŽÍVA. TENTO ZÁŽITOK, NAŠŤASTIE, NIE JE VYHRADENÝ 
LEN PRE TÝCH, ČO SI ZAPLATIA VYSOKÚ SUMU ZA APARTMÁN 
S PANORAMATICKÝM VÝHĽADOM. FANTASTICKÝ VÝHĽAD ZO 
STRECHY SI MÔŽE UŽIŤ KAŽDÝ, ČI UŽ S KOKTEILOM V RUKE, Z 
KLZISKA ALEBO POČAS CVIČENIA JOGY.

PANORAMATICKÉ ZÁŽITKY 
V BUDAPEŠTI  

ODDYCH NA STRECHE

Budapeštianske strešné bary poskytujú 
výhľady na mesto a jeho nádherné domi-
nanty, ktoré vás nechajú bez slov. Mnohé z 
nich sú pritom otvorené celoročne. V lete 
na nich zvyknú hrávať dídžejovia, ktorí sa 
postarajú o párty atmosféru na pozadí 
pôsobivého západu slnka. Od roku 2020 
je vychyteným miestom aj mestský bu-
tikový hotel za budovou opery, ktorý na 
svojej streche okrem elegantného koktei-
lového baru ponúka aj bazén.

Niektorí prevádzkovatelia strešných ba-
rov sa však nenechávajú zahanbiť ani 
v zimnom období, keď na streche posta-
via útulné iglu bary s tematickým zaria-
dením a ponukou hrejivých zimných ná-
pojov. V zime je v týchto podnikoch zvlášť 
obľúbené varené víno.

Niektoré strechy sa v zimnom období pre-
menia na klziská, pri ktorých sa podávajú 
drinky. Výhľad na budapeštianske svetlá, 
ktoré sa trblietajú v diaľke, navyše dopĺňa 
aj romantická hudba. 

Svoju polohu s panoramatickými výhľad-
mi využívajú aj niektoré hotelové reštau-
rácie, ktoré ponúkajú neskoré raňajky s 
výhľadom na mesto alebo večere pri zá-
pade slnka.

Lekcie jogy sa organizujú na mnohých miestach v Budapešti, a to v 
maďarčine i angličtine, ale v rámci jedného špeciálneho konceptu 
prebiehajú lekcie na streche hotela v centre mesta. Ponúkajú 
možnosť uvoľniť sa, ponaťahovať si telo a užiť si výhľady počas 
toho, ako si dobíjate energiu pod taktovkou odborníka.

Niektoré luxusné hotely si na 
miestach s pôsobivými výhľadmi 
postavili wellness, aby sa ich hos-
tia, ale aj iní návštevníci mohli po-
noriť do prepychu a súčasne si užiť 
nádherné pohľady na mesto.

STRECHY
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Neďaleko synagógy na Ulici Sebestyéna Rum-
bacha vás pri vstupe do štvrte pomenovanej po 
uznávanej habsburskej panovníčke cisárovnej 
Alžbete privíta jej veľkolepý portrét. Erzsébetvá-
ros, teda „Alžbetino mesto“, je dnes plné poulič-
ného umenia spojeného s maďarskou históriou.

Uvidíte tu aj ohromnú nástennú maľbu, ktorá 
oslavuje známe víťazstvo maďarského futbalové-
ho 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 hrdi-
nom 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 podo-
bu sochárskych diel. Sošky ukrajinského umel-
ca 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 de-
tektíva 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. 

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.

UMENIE

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

KOCKY, KRÁĽOVNÉ A COLUMBO 
– MESTSKÉ UMENIE V BUDAPEŠTI

MIESTNA HISTÓRIA V MALOM I VEĽKOM 

MESTSKÉ

Nástenná maľba od Okudu

Kolodkova socha

Maľba Rubikovej kocky zobrazuje dômy-
selný hlavolam od vynálezcu maďarskej 
národnosti Ernőa Rubika.
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NIELENŽE JE BUDAPEŠŤ VHODNÁ PRE DETI, ALE JE VYLOŽENE 
ZAMERANÁ NA RODINY. VŽDY SA NÁJDE NIEČO, ČO ZABAVÍ A 
POTEŠÍ AJ TÝCH NAJMENŠÍCH, A TO POČAS CELÉHO ROKA TAK 
VONKU, AKO AJ V INTERIÉRI. 

ZÁBAVA PRE CELÚ RODINU  
HRAVÁ BUDAPEŠŤ 

Medvedia rezervácia, Veresegyház

ZOO Budapešť často víta na svete nové 
mláďatá, ktoré sa pripoja k ostatným ci-
cavcom, vtákom, hmyzu či plazom žijú-
cim v jednotlivých častiach areálu. Hneď 
vedľa stojí Veľký cirkus, ktorý je hrdý na 
svoju tradíciu. V  jeho manéži vystupujú 
klauni, akrobati, kúzelníci, žongléri, ako aj 
artisti na visutej hrazde. 

V meste Veresegyház neďaleko Buda-
pešti je možné navštíviť park s divokými 
zvieratami Budakeszi a medvediu re-
zerváciu, ktoré návštevníkom umožňujú 
pozorovať zvieratá v ich prirodzenom 
prostredí, vďaka čomu zažijú skvelý, ale aj 
poučný deň v prírode.

Jánsky vrch je dokonalé miesto na ro-
dinný piknik. Najlepšie sa naň cestuje 
Detskou železnicou, ktorú s  výnim-
kou rušňovodiča obsluhujú výhradne 
deti. V zime si na Jánsky vrch môže-
te priniesť sane a postaviť si na jeho 

Skanzen v Svätom Ondreji, ktorý je od Buda-
pešti vzdialený hodinu cesty, ponúka deťom 
možnosť vyskúšať si umelecké remeslá, do-
zvedieť sa niečo o spôsobe života v minulosti 
a obdivovať divé zvieratá v malom zooparku.

Keď vojdete do Tropikária, budete 
sa vďaka prechodnému akváriu 
cítiť takmer rovnako, akoby ste sa 
ponorili na dno oceánu. Dozviete sa 
tu veľa o všetkých šiestich druhoch 
žralokov aj o tŕňovkách, ktoré plá-
vajú nad hlavami návštevníkov.

Skanzen v Svätom Ondreji (Szentendre)

svahoch snehuliaka. Vedecké cen-
trum CSOPA, niekedy nazývané aj  
Palác zázrakov, je obrovský herný kom-
plex s viac než 100 hrami a exponátmi, 
pomocou ktorých sa deti zábavným a 
interaktívnym spôsobom oboznamujú s 
vedou. Deti sa môžu vystavených pred-
metov aj dotýkať. Práve o to v centre vlast-
ne ide. Výklad je k dispozícii aj v angličtine.

MEDVEDIA

REZERVÁCIA
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Najobľúbenejším budapeštianskym miestom na oddych v  prírode 
je mestský park, ktorý ponúka športoviská a vonkajšie fitnescentrá. 
Stále je v ňom však dostatok miesta aj na prechádzku alebo jazdu na 
bicykli. 

Ďalším miestom na načerpanie nových síl sú Kráľovské záhrady v 
komplexe Várkert Bazár, ktoré navyše ponúkajú pekné výhľady na 
Dunaj. Margitin ostrov oslovuje cyklistov a bežcov, ale najlepšie si ho 
užijete počas pokojnej prechádzky po Japonskej záhrade a okolo 
stredovekých ruín.

Mestskej zelene je v Budapešti dostatok: od trávnatých plôch centrál-
neho námestia Szabadság, ktoré sa rozliehajú v tieni grandiózneho 
Burzového paláca, až po nedávno otvorené záhrady obkolesujúce rov-
nako majestátne Národné múzeum.

Margitin ostrov

Várkert Bazár

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. 

ÚŽASNÁ PRÍRODA  
V BUDAPEŠTI A OKOLÍ 

ŽIVOT V MESTSKÝCH PARKOCH A PRECHÁDZKY V PRÍRODE 
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ŽIVOT V MESTSKÝCH PARKOCH

Mestský park

Alžbetina rozhľadňa (Erzsébet-kilátó)

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 Dunaj-
skoipeľského národného parku, v ktorom je 
množstvo turistických trás, stajní a rozhľadní. 

V meste sa nachádza aj botanická záhrada Fü-
vészkert , v ktorej rastie približne 8 000 rastlin-
ných druhov, pričom niektoré z nich pochádzajú 
ešte z čias dinosaurov. 

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

Japonská záhrada v štvrti Zugló za par-
kom Városliget nedávno opäť otvorila 
svoje brány pre verejnosť. Charakter jej 
dodáva čajovňa, jazero a mandarínske 
kačky, ako aj tradičná výzdoba. 
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STOROČIE  
KAVIARENSKEJ KULTÚRY

KDE SA HISTÓRIA MIEŠA S KÁVOU

BUDAPEŠTIANSKE KAVIARNE ROZPRÁVAJÚ PRÍBEH O 
PROSPERUJÚCOM HLAVNOM MESTE V RÁMCI DUÁLNEJ 
MONARCHIE. V TÝCHTO BOHATO ZDOBENÝCH LITERÁRNYCH 
OÁZACH TOTIŽ PREKVITALA MAĎARSKÁ KULTÚRA.

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 do-
prajete šálku kávy v niektorej z miest-
nych kaviarní.

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

Keďže Pešť sa rozvíjala ako centrum mest-
ského 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 disku-
sií, kde sa vymieňali názory. Najvýznamnejším 
takým miestom bola kaviareň Pilvax, kde Sán-
dor Petőfi so svojimi druhmi v roku 1848 naplá-
noval povstanie proti vládnucim Habsburgov-
com. V meste potom vyrástli divadlá, vznikla 
denná tlač a knižné vydavateľstvá, pričom her-
ci, novinári a literáti sa stále stretávali pri káve.
 
Najvýznamnejšou kaviarňou bola New York 
Café, otvorená v roku 1894. Vďaka jej zdobené-
mu interiéru s fontánou, benátskymi lustrami 
a stropnými freskami sa kaviarenská elegancia 
dostala na novú úroveň. Istý spisovateľ sa údaj-
ne vyjadril, že by najradšej hodil kľúče od tejto 
kaviarne do Dunaja, aby sa nikdy nezatvárala. 

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

New York Café Kaviareň Centrál
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BUDAPEŠŤ JE DOMOVOM MEDZINÁRODNE ZNÁMYCH MÓDNYCH NÁ-
VRHÁROV, OCEŇOVANÝCH KOLEKCIÍ A SVETOZNÁMYCH TOPMODE-
LIEK. VŽDY V APRÍLI A V OKTÓBRI SA V BUDAPEŠTI KONÁ STREDOEU-
RÓPSKY TÝŽDEŇ MÓDY, KTORÝ DÁVA TÝM NAJLEPŠÍM NÁVRHÁROM 
Z REGIÓNU MOŽNOSŤ PREDVIESŤ SVOJE SEZÓNNE KOLEKCIE.

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 päťhviezdičko-
vých 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 prestížnych 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 sna-
ží 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 vybe-
ranými 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, na-
príklad Barbara Palvin, Enikő Mihalik alebo Vanessa Axente.

BUDAPEŠŤ, STREDOEURÓPSKE 
HLAVNÉ MESTO MÓDY

MAĎARSKÁ MÓDA, KTORÚ NOSIA AJ CELEBRITY

Od roku 2006 má v  Bu-
dapešti pobočku slávna 
francúzska škola módy, 
Mod’Art International.
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V BUDAPEŠTI SA VĎAKA JEJ FOTOGENICKOSTI NATÁČALI 
FILMY UŽ PRED STO ROKMI. PRESNE TU BRATIA LUMIÈROVCI 
PREDSTAVILI SVOJE PRVÉ „POHYBLIVÉ OBRÁZKY“, PRIČOM 
DNES SA TU NATÁČA AJ MNOHO VEĽKÝCH HOLLYWOODSKYCH 
FILMOV.

FILMOVÁ BUDAPEŠŤ 
KAMERA, KLAPKA... AKCIA! 20. storočie sa sotva začalo, keď bratia Lumièrovci predstavili v budapeš-

tianskom hoteli Grand Hotel Royal svoje prvé „pohyblivé obrázky“. Ne-
skôr tam bolo otvorené prvé kino v meste.

Domáci filmový priemysel sa veľmi rýchlo začal rozvíjať a filmoví produ-
centi, režiséri a herci sa stretávali v kaviarni New York Café. Niektorí vy-
viezli svoj talent aj za hranice, pričom najvýraznejší z nich boli Sir Alexander 
Korda a Michael Curtiz.

Curtiz, ktorý režíroval celý rad výnimočných filmov, natočil aj film Ca-
sablanca, kde si zahrali jeho krajania Peter Lorre a S. Z. Sakall. Korda sa stal 
výraznou osobnosťou britského filmového priemyslu a neskôr mu bol 
udelený rytiersky titul. Jeho štúdiá v obci Etyek neďaleko od Budapešti je 
možné navštíviť v rámci prehliadky.

Vznešená mestská panoráma Budapešti sa už oddávna využíva ako kulisa 
historických drám alebo špionážnych filmov, kde predstavuje Paríž, Mosk-
vu či Buenos Aires, ale aj mnohé iné mestá. Natáčali sa tu filmy Evita, Spy 
Game, Som agent a Červená volavka s hviezdami ako Will Smith, Bruce 
Willis či Angelina Jolie. Miestne profesionálne štáby spolu s výhodnými da-
ňovými úľavami lákajú do Budapešti najväčšie produkčné tímy.

Národný filmový inštitút, ktorý sídli v Budapešti, poskytuje 
nádejným filmovým štábom a technikom odborné školenia. 

Uchvacujúce scény vojnovej drámy Casablanca mali 
aj reálny tragický aspekt, pretože najvýznamnejší 
tvorcovia filmu maďarského pôvodu vrátane Mi-
chaela Curtiza prišli v Európe o svojich najbližších.

New York Café
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ČI UŽ IDE O ROCKOVÚ HUDBU ALEBO FILM, VÝTVARNÉ 
UMENIE ČI MÓDU, VÍNO ALEBO GASTRONÓMIU, 
BUDAPEŠŤ MÁ FESTIVAL NA KAŽDÚ PRÍLEŽITOSŤ.

Budapeštiansky jarný festival sa 
prvýkrát konal v roku 1981. Trvá niečo 
vyše dvoch týždňov a zameriava sa pre-
dovšetkým na vysokú kultúru, takže do 
popredia sa dostávajú najmä kvalitné 
koncerty klasickej hudby. Nezaostávajú 
však ani tanečné a divadelné predsta-
venia či výtvarné umenie.
 
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.

FESTIVAL NA  
KAŽDÚ PRÍLEŽITOSŤ

MESTO SLÁVNOSTÍ A FESTIVALOV

Na Budapeštianskom festivale 
vína dopĺňa najlepšie červené 
a biele vína roka aj živá hudba 
a prvotriedne občerstvenie, 
pričom pozadie festivalu tvorí 
historické prostredie Budínske-
ho hradu.  

Budapeštiansky jarný festival sa 
koná na rozmanitých miestach, od 
veľkolepých, akými sú Peštianska re-
duta či Erkelovo divadlo, po životom 
prekypujúce ako Akvárium Klub ale-
bo A38.

CAFe Budapest (akronym vytvorený z ná-
zvu Contemporary Arts FEstival) oživuje 
dianie v októbri. V  rámci neho sa koná aj 
podujatie Art Market Budapest a  festival 
world music Budapest Ritmo. Táto fantas-
tická kultúrna akcia trvá vyše dvoch týždňov 
a  prekypuje výtvarným umením, moder-
ným cirkusom, tancom a alternatívnou 
hudbou.

Kulinárske festivaly oplývajú pestrou pale-
tou maďarských špecialít, počnúc mäsom z 
mangalice a končiac pivom z remeselných 
pivovarov. Štvordňový Gourmet Festival, 
ktorý sa koná v máji, je najprestížnejšou pre-
hliadkou vyberaného jedla a dopĺňa ho sep-
tembrový Budapeštiansky festival vína. 

 Budapeštiansky festival vína

 Festival Sziget

 Festival Sziget
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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.

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

Elegantný Národný plavecký štadión Alfré-
da Hajósa, ktorý stojí na Margitinom ostrove 
už od roku 1930, bol nedávno miestom kona-
nia majst rovstiev Európy v  plaveckých špor-
toch, ako aj finále FINA. Na účely majstrovstiev 
v roku 2017 v okolí kúpeľov Dagály, tradičného 
komplexu z roku 1948, vyrástol úhľadný a mo-
derný športový komplex Duna aréna.

Niekdajší Népstadion z  roku 1953 bol v ro-
koch 2018 – 2019 prestavaný a pomenovaný 
po najväčšej maďarskej futbalovej hviezde, 
ktorá pôvodný štadión preslávila.

BUDAPEŠŤ AKO DEJISKO 
NAJVÄČŠÍCH ŠPORTOVÝCH FINÁLE

OD PRVÝCH OLYMPIJSKÝCH HIER AŽ PO MAJSTROVSTVÁ SVETA 
V PLAVECKÝCH ŠPORTOCH

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

Alfréd Hajós nebol len olympij-
ský 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.

Duna aréna

Štadión Ferenca Puskása
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FASCINUJÚCE JEDNODŇOVÉ 
VÝLETY Z BUDAPEŠTI

AK SA VYBERIETE SMEROM NA SEVER POPRI DUNAJSKOM 
OHYBE, STAČÍ CESTOVAŤ PRIBLIŽNE HODINU A  OBJAVÍTE 
STREDOVEKÉ HRADY, PÔSOBIVÚ BAZILIKU ČI PESTRÉ GALÉRIE. 
NA VÝCHOD OD MESTA LEŽÍ KRÁĽOVSKÁ OÁZA GÖDÖLLŐ A 
SMEROM NA ZÁPAD ZAS VINOHRADNÍCKA IDYLA ETYEK.

TO NAJZAUJÍMAVEJŠIE V OKOLÍ HLAVNÉHO MESTA

Svätý Ondrej

Najobľúbenejším cieľom jednodňových výletov z 
hlavného mesta je Svätý Ondrej, ktorý je z Bu-
dapešti ľahko dostupný elektrickými vlakmi HÉV 
alebo pravidelnou lodnou linkou. Jeho kľukaté 
dláždené ulice kontrastujú s kostolmi srbskej 
pravoslávnej cirkvi, ktorým sa v interiéroch ligocú 
ikony. Je tiež mestom umelcov: v jeho galériách 

a múzeách sa nachádzajú fascinujúce zbierky a často sa 
v nich konajú rozmanité výstavy.

Vyšehrad zažil vrcholný rozkvet v stredoveku. 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.

Najväčšou náboženskou budovou v Maďarsku je Ostri-
homská bazilika, ktorá dominuje horizontu a týči sa do 
výšky nad Dunajom. 

Ďalšia linka prímestských vlakov HÉV vedie na východ 
od Budapešti, do mesta Gödöllő. Stojí tu bohato zdobený 
kráľovský kaštieľ Gödöllő, letná rezidencia cisára Fran-
tiška Jozefa a jeho manželky Alžbety, ktorej Maďari vďaka 
jej vzťahu k Maďarsku dodnes familiárne hovoria Sisi.

Vidiecky Etyek je preslávený svojimi vinohradníckymi 
tradíciami. Miestne vína chutia najlepšie na piknikoch, 
ktoré sa konávajú v každom ročnom období. 

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.

Gödöllő má vlastnú botanickú záhradu s veľkým množstvom chránených 
rastlín. Okolo miestneho pekného jazierka je dokopy zasadených asi 500 
rastlinných druhov.

Gödöllő
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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.

Kisoroszi je krásna nábrežná dedinka 
na severnom cípe nedotknutého Ostro-
va sv. Ondreja. Dá sa tu jazdiť na koni, 
hrať golf, a miestna pláž je obľúbená na 
kemping, kanoistiku a rodinné výlety.

Oproti pohoriu Börzsöny leží dedinka 
Zebegény, ktorá ponúka skvelé pros-
tredie na turistiku, s úchvatnými výhľad-
mi na Dunajský ohyb presne na mieste, 
kde rieka vytvára vlnovku, za ktorou sa 
potom stáča na juh za mestom Vacov.

Osada Királyrét je známa predovšet-
kým úzkorozchodnou lesnou železni-
cou, ktorej trasa vedie z obce Kisma-
ros. 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 mno-
hých obyvateľov hlavného mesta.

Obec Zebegény, ktorá leží na 
trase hlavnej vlakovej linky spá-
jajúcej Budapešť a Bratislavu, 
zaujme druhým najdlhším že-
lezničným mostom v Maďarsku.

Dunajský ohyb Zebegény

MIMO VYCHODENÝCH CIEST 
SKRYTÉ OÁZY NEĎALEKO BUDAPEŠTI
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OHYB
Ak plánujete návštevu Dobogókő, 
môžete si pred výletom skontrolovať 
počasie na webovej kamere.

Jednou z prvých destinácií, kde sa zača-
li organizovať turistické výlety, bol vrch 
NagyHideghegy – tretí najvyšší bod po-
horia Börzsöny. Tu vznikol prvý lyžiarsky 
vlek v Maďarsku, a odvtedy začali miestne 
svahy priťahovať turistov a lyžiarov v neví-
danom množstve.

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 Dunaj-
ský ohyb, ako aj výhľady na pohorie Börz-
söny a svahy Pilišských vrchov. Ďalšou 
dominantou oblasti je veľkolepý vrch Pré-
dikálószék, na ktorom stojí aj rozhľadňa. 

OHYB
DUNAJSKÝ
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Mnohí návštevníci si radi ako pamiatku 
na svoju cestu odnášajú niečo pod zub či 
miestny nápoj. 

Tradičné maďarské chute predstavuje priro-
dzene sladký tokajský výber (aszú) a čer-
vené víno bikavér („býčia krv“). Tieto nápoje 
majú jedinečnú a nezameniteľnú chuť.  

Poobzerajte sa aj po charakteristických ob-
lých 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 po-
núkol cisárovi. Už od vzniku ho pritom vyrá-
ba tá istá rodina.

Pikantné maďarské salámy a paprika, či už 
čerstvá alebo mletá, sa dajú kúpiť na kto-
romkoľvek trhu a nie je problém preniesť ich 
domov.

Ak však chcete, aby vaše spomienky vydržali 
dlhšie než do konca večere, môžete sa po-
obzerať po elegantnom porceláne alebo po 
maďarskej čipke, ktorá zdobí všetky typy 
tradičných textílií vrátane oblečenia, návlie-
čok na vankúše či obrusov. 

AUTENTICKÉ SUVENÍRY 
Z MAĎARSKA

SKVELÉ DARČEKY A DOKONALÉ POZORNOSTI

ŽIADEN VÝLET DO BUDAPEŠTI BY NEBOL ÚPLNÝ, 
AK BY STE SI NA CESTU DOMOV NEPRIBALILI ZOPÁR 
ŠPECIÁLNYCH DARČEKOV. NIEKTORÝM TRADIČNÝM 
VÝROBKOM BOLA UDELENÁ ZNÁMKA HUNGARIKUM: 
SÚ VEĽMI KVALITNÉ A TYPICKÉ PRE MAĎARSKO, 
PRETO BUDÚ SKVELÝM A AUTENTICKÝM SUVENÍROM.

Pálinka je opäť v móde. Dnes sa vyrába s rozmanitými 
príchuťami a plní sa do elegantných štíhlych fliaš. 

V rámci historických zvratov sa likér 
Unicum v istom období pašoval z 
Maďarska a s ním sa cez hranice pre-
pašovala aj tajná receptúra na jeho 
výrobu. V 90. rokoch sa však úspešne 
vrátil na scénu.
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Ďalším spôsobom dopravy z letis-
ka je kyvadlová doprava minibu-
som, ktorý pasažierov vozí na nimi 
určené miesta, pričom ich vie na 
určených miestach aj vyzdvihnúť.

Je niekoľko možností, ako sa dostať z letiska 
do mesta. Pri východe z príletového termi-
nálu stoja vozidlá registrovanej taxi služby, 
ktorú si môžete objednať v stánku a na zák-
lade vášho cieľa sa vopred dozviete aj odhad 
ceny. 

Neďaleko od stanovišťa taxíkov sú dve auto-
busové 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 auto-
matoch na zastávke, ktoré majú informácie 
uvedené aj v angličtine a akceptujú platbu 
kartou. Na každú z dvojice liniek je potrebný 
iný typ lístka. 

Budapešť má vynikajúcu a rozsiahlu sieť 
verejnej dopravy, ktorá pozostáva z metra, 
električiek, autobusov, trolejbusov a dokon-
ca aj lodí. Lístky a permanentky sa dajú 
kúpiť v automatoch na staniciach a zastáv-
kach, ako aj v klientskych centrách, ktoré sa 
nachádzajú v dopravných uzloch.

Karta Budapest Card umožňuje neobmed-
zené 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 nie-
ktoré podujatia, ako aj zľavy v obchodoch 
a reštauráciách. S kartou Budapest Card si 
môžete užiť historické kúpele, ochutnať ma-
ďarskú kuchyňu a vybrať si z ponuky vyše 
100 atrakcií či služieb, ktoré sú k dispozícii so 
zľavou alebo dokonca zdarma.

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.

TIPY NA PREPRAVU PO BUDAPEŠTI 
AKO CESTOVAŤ DO BUDAPEŠTI A PO JEJ OKOLÍ
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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.

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.

21

LETOVÉ ČASY

8,5 h
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4 h
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3,5 h
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3 h
Madrid

2,5 h
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1,5 h
Berlín
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