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ÚVOD 

Maďarsko je po celý rok bezednou pokladnicí zázraků. Bez ohledu na to, kdy se 
vydáte za poznáním této země, nikdy se nepřesytíte jejími proměnlivými odstíny. 
Chcete-li si zblízka prohlédnout bezpočet přírodních a kulturních skvostů v naší 
zemi s příslibem neotřelých zážitků, vydejte se na cestu kamkoli a všude budete 
narážet na další a další nádherná místa. Ať už se plavíte na lodi, která se pohupuje 
ve vlnách Balatonu, shlížíte z dechberoucích vrcholků pohoří Mecsek nebo se 
ocitnete uprostřed rozlehlé Velké dunajské nížiny, dívejte se pozorně kolem sebe. 
Objevujte poutavé příběhy, které se skrývají za každou pamětihodností a turistickou 
zajímavostí, města a stavby se staletou historií, dávné pověsti a starobylá místa. 
Slibujeme vám, že si odsud odnesete zážitky na celý život.
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BUDAPEŠŤ 
A JEJÍ 
OKOLÍ
Pešť stojí za noc, jak se zpívá v jedné oblíbené písničce. Je-li to pravda, pak 
celé město a okolní města stojí za celý týden. Kromě tradičních památek na vás  
v Budapešti a v Dunajském ohbí čekají mnohé další menší zázraky. Věže kostela 
v Szentendre, ostrovy na Dunaji, turistické stezky okolo Visegrádu, legendární 
pešťské zahrady a vinařská oblast Etyek jsou jen zběžným výčtem mnoha divů, 
ale pokusíme se vám nabídnout také ochutnávku jejich skrytých pokladů. Bez 
ohledu na to, v jaké roční době hlavní město Maďarska a jeho okolí navštívíte, 
vždy je co objevovat. 
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 BUDAPEŠŤ  
A JEJÍ OKOLÍ

Budapešť je nádherné město, kde se tradice potkává s inovací a historie 
se snoubí s mládím a pulzujícím životem, aby návštěvníkům poskytla 
nezapomenutelné zážitky. Jen stěží najdete jiné město, kde můžete při 
procházce narazit na tolik památek světového dědictví. A není mnoho míst, 
kde najdete jedinečné termální lázně, které jsou provozovány ve starobylých 
středověkých prostorách. 

Budapešť je barevná metropole, ze které se vám doslova podlomí kolena 
a která vám nedovolí se nudit. Malebné okolí města, jeho přírodní a 
architektonické dědictví, velkolepé budovy, světově proslulé lázně, pestrá 
gastronomie, vzkvétající kultura módy a designu a mimořádně bohatý 
kulturní život – to vše vtisklo Budapešti punc jedinečnosti a vzrušující 
atmosféry.  Energická atmosféra města stimuluje všechny smysly, zatímco 
jeho dynamika a rozmanitá kultura návštěvníky doslova očarují. Malebný 
výhled z Dunajského ohbí nebo množství turistických a cyklistických stezek 
v pohoří Piliš, spolu s bohatým historickým a kulturním životem okolních 
měst, nabízejí návštěvníkům možnost vychutnat si spousty zážitků a hojné 
příležitosti k objevování. 

Noční pohled, Řetězový most, Budapešť



6

 BUDAPEŠŤ  
A JEJÍ OKOLÍ

Budapešť je nádherné město, kde se tradice potkává s inovací a historie 
se snoubí s mládím a pulzujícím životem, aby návštěvníkům poskytla 
nezapomenutelné zážitky. Jen stěží najdete jiné město, kde můžete při 
procházce narazit na tolik památek světového dědictví. A není mnoho míst, 
kde najdete jedinečné termální lázně, které jsou provozovány ve starobylých 
středověkých prostorách. 

Budapešť je barevná metropole, ze které se vám doslova podlomí kolena 
a která vám nedovolí se nudit. Malebné okolí města, jeho přírodní a 
architektonické dědictví, velkolepé budovy, světově proslulé lázně, pestrá 
gastronomie, vzkvétající kultura módy a designu a mimořádně bohatý 
kulturní život – to vše vtisklo Budapešti punc jedinečnosti a vzrušující 
atmosféry.  Energická atmosféra města stimuluje všechny smysly, zatímco 
jeho dynamika a rozmanitá kultura návštěvníky doslova očarují. Malebný 
výhled z Dunajského ohbí nebo množství turistických a cyklistických stezek 
v pohoří Piliš, spolu s bohatým historickým a kulturním životem okolních 
měst, nabízejí návštěvníkům možnost vychutnat si spousty zážitků a hojné 
příležitosti k objevování. 

Noční pohled, Řetězový most, Budapešť



Aktivní rekreace
Piliš 
Alžbětina rozhledna 
Markétin ostrov
Projížďka na koních v obci Domony
Plavba lodí po Dunaji
Pohoří Börzsöny

Aktivity pro rodiny s dětmi
Budapešťská zoologická a botanická 
zahrada
Dětská železnice
Sedačková lanovka Zugliget
Zoo na Markétině ostrově
Centrum vědeckých divů CSOPA

Gastronomie
Velká tržnice
Tržnice na ulici Hold
Tržnice s pouličním občerstvením 
Karaván
Etyek

Restaurace oceněné michelinskou 
hvězdou
Onyx
Costes
Borkonyha
Costes Belváros
Bábel
Stand Étterem  

24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.

38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.

Termální koupele a lázně 
Termální lázně Gellért  
s plaveckým bazénem
Termální lázně Széchenyi  
s plaveckým bazénem
Termální lázně Rudas
Lázně Veli Bej hospitálského 
řádu sv. Jana z Boha
Termální lázně Király
Termální lázně Lukács
Aquaréna, Mogyoród
Aquaworld

Kultura
Parlament
Bazilika sv. Štěpána
Budínský hrad
Matyášův chrám
Hősök tere (Náměstí Hrdinů)
Synagoga na ulici Dohány
Palác umění Müpa
Lisztova akademie
Maďarská státní opera
Széchenyiho řetězový most
Grassalkovičův palác, Gödöllő
Šalamounova věž, Visegrád
Ostřihomská bazilika
Historické jádro města Vác
Skanzen v Szentendre

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

9

7
8

2
4

5

3

13
30

11

1

12 10
14

15

16

18

19

20
21

17

23
22

33
25

24

26

29

27

28

31

32

34

38

3736

35

39
40

42

43

44

41

6

Vídeň 243 km
2 hodiny 21 minut

Bělehrad 378 km
3 hodiny 28 minut

Praha 525 km
4 hodiny 49 minut

Berlín 873 km
8 hodin 7 minut

Bratislava 201 km
1 hodina 53 minut

Záhřeb 344 km
3 hodiny 7 minut

Varšava 694 km
8 hodin 21 minut

Řím 1209 km
10 hodin 58 minut

Budapešť

Lublaň 463 km
4 hodiny 6 minut
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  HŐSÖK TERE 
(NÁMĚSTÍ HRDINŮ)

MĚSTSKÝ PARK

RYBÁŘSKÁ BAŠTA

MATYÁŠŮV CHRÁM

SEZNAM PŘÁNÍ
MÁTE-LI NA NÁVŠTĚVU BUDAPEŠTI POUZE JEDEN DEN

NAVŠTIVTE ZÁZRAKY BUDAPEŠTI.

CHCETE Z BUDAPEŠTI VIDĚT CO NEJVÍCE, ALE NEMÁTE 
NA TO DOSTATEK ČASU? JSME TU, ABYCHOM VÁM 
POMOHLI. POUHÝ JEDEN DEN STAČÍ SPÍŠ JEN NA 

MALOU OCHUTNÁVKU VŠECH DIVŮ BUDAPEŠTI, ALE  
I TAK KRÁTKÝ POBYT VÁM V KTEROUKOLIV ROČNÍ 

DOBU NABÍDNE SPOUSTU ÚŽASNÝCH  
ZÁŽITKŮ.

Budapešť poodhalí svou majestátní tvář na rozlehlých náměstích, kde se psala 
dlouhá a pestrá historie země. Začněte svou prohlídku v budově parlamentu 
a na náměstí Kossuth Lajos. Budova je sama o sobě působivá, zevnitř i zvenčí, 
a zároveň slouží jako místo pro všemi milované tradiční ceremoniály, jako je 
střídání stráží nebo vystoupení vojenského orchestru.

Dalším místem, které rozhodně musíte vidět, je obrovská plocha Hősök 
tere (Náměstí Hrdinů), která je poctou náčelníkům, kteří kdysi osídlili území 
pozdějšího Maďarska. V bezprostřední blízkosti náměstí je několik muzeí 
a Městský park je jen co by kamenem dohodil. Při hezkém počasí městský 
park s jezírky, lavičkami a rozlehlými loukami pulzuje životem a je ideálním 
místem pro hry pod širým nebem, procházky s pejsky, rodinné pikniky nebo 
jen příjemné chvilky na slunci.

Dalším bodem, který si můžete zaškrtnout, máte-li čas jen na jednodenní 
turistiku, je Hradní čtvrť, která je snadno dostupná autobusem. Hrad je 
domovem některých z ikonických míst Budapešti, jako je Rybářská bašta  
a Matyášův chrám, které nabízejí nádherný výhled na celé město. Rybářská bašta, Budapešť
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Pokud vám ještě zbývá několik hodin, vydejte se na druhou stranu řeky 
do centra města a navštivte církevní budovy, které jsou nedílnou součástí 
Budapešti minulé i současné. Nejdůležitějšími z nich jsou monumentální 
bazilika sv. Štěpána s věží s nádherným výhledem na celé město a synagoga 
na ulici Dohány, která je největší synagogou v Evropě.

Po dni stráveném vstřebáváním všeho, co Budapešť nabízí, je dobrou volbou 
klidný večer v jedné z nejlepších restaurací ve městě, kde si můžete při lahodné 
večeři prohlédnout fotografie pořízené během dne. Určitě hned začnete 
plánovat další návštěvu a možná i týdenní pobyt ve městě.

 BAZILIKA SV. ŠTĚPÁNA

SYNAGOGA NA ULICI DOHÁNY

Velká synagoga, Budapešť

Pohled z panoramatické vyhlídky baziliky sv. Štěpána
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SEZNAM PŘÁNÍ
MÁTE-LI NA NÁVŠTĚVU BUDAPEŠTI JEDEN VÍKEND 

ČEKÁ NA VÁS SPOUSTA ZÁŽITKŮ.

MYSLÍTE SI, ŽE JEDEN DEN V BUDAPEŠTI NESTAČÍ? 
S TÍM SOUHLASÍME A UKÁŽEME VÁM, CO DALŠÍHO 

MŮŽETE NAVŠTÍVIT A UŽÍT SI O VÍKENDU. V HLAVNÍM 
MĚSTĚ MAĎARSKA JE TOLIK  

FASCINUJÍCÍCH MÍST.

Budapešť je známá tím, že je Dunajem rozdělena na dvě části, ale jen málo 
lidí se v úžasu pozastaví nad mosty, které řeku protínají. I ty, které mají spíše 
funkční než estetický účel, poskytují krásný výhled na neustále se valící proudy 
Dunaje. Když už mluvíme o budapešťských mostech, první, který zřejmě 
každému vytane na mysli, je Řetězový most (Lánchíd), jenž nejvýznamněji 
ovlivnil historii (byl prvním trvalým přechodem přes řeku), zatímco Most 
Svobody (Szabadság híd) se klene přes řeku na místě, které patří mezi turisty 
nejnavštěvovanější. V létě bývá most někdy uzavřen pro silniční provoz, takže 
jej mohou obsadit lidé, udělat si zde piknik, vypít si pivo, zacvičit jógu nebo se 
na tomto neobvyklém místě jen tak procházet.

Skvělým způsobem, jak mosty poznat blíž, je podniknout cestu nejmalebnější 
evropskou tramvajovou trasou, která vede podél Dunaje a předvádí jeho 
scenérie – tramvajová linka č. 2. Dáváte-li přednost pohledu z jiné perspektivy, 
můžete se také vydat na výlet lodí. Pro turisty jsou organizovány vyhlídkové 
lodě, ale je zde i BKK, společnost veřejné dopravy v Budapešti provozující 
dopravu se standardním jízdním řádem.

  ŘETĚZOVÝ MOST 

MOST SVOBODY

TRAMVAJOVÁ LINKA Č. 2

Pohled na Řetězový most od tunelu u Budínského hradu, Budapešť
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Pokud jste již na most Svobody (Szabadság híd) dorazili, určitě byste měli 
navštívit Vásárcsarnok, budapešťskou Velkou tržnici, kde se maďarská kuchyně 
snoubí s nejšpičkovějšími architektonickými řešeními. Velká tržnice je tím 
nejlepším místem k návštěvě, ať už máte zájem o zeleninu či ovoce, maso nebo 
třeba řemeslné výrobky a suvenýry. Celé hodiny se můžete potulovat v hučícím 
davu a poté vystoupat po schodech v tržnici a vychutnat si při pohledu na 
hemžení dole pod vámi čerstvý horký langoš.

Jediné, co po dni plném vzrušení potřebujete, je trochu klidu a hýčkání. A proto 
není lepší místo než jedny ze světově proslulých budapešťských lázní a koupelí. 
Maďarsko je zemí termálních vod, takže Budapešť musí být hlavním městem 
lázní. 

Každé z budapešťských lázní mají jinou atmosféru, od uvolněného tureckého 
stylu termálních lázní Király, přes eklektickou krásu termálních lázní Rudas, 
nemluvě o termálních lázních Lukács, které jsou proslulé zázračnou léčivou 
silou vody, až po hvězdnou atrakci, termální lázně Széchenyi. Všechny lázně 
jsou jedinečné a všechny nabízejí relaxační a příjemný pobyt pro celou rodinu. 
Ponořte se do horkých nebo studených bazénů v nádherném prostředí, užijte 
si wellness služby a nechte se hýčkat masážemi.

VELKÁ TRŽNICE

TERMÁLNÍ LÁZNĚ KIRÁLY

TERMÁLNÍ LÁZNĚ RUDAS

TERMÁLNÍ LÁZNĚ LUKÁCS

TERMÁLNÍ LÁZNĚ SZÉCHENYI

Velká tržnice, Budapešť
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SEZNAM PŘÁNÍ
CHCETE-LI OBJEVOVAT MÍSTA V OKOLÍ BUDAPEŠTI

OBJEVTE POKLADY SKRYTÉ V OKOLÍ BUDAPEŠTI

Víc času vám dovolí vydat se dál a dokonce prozkoumat také některá další 
místa v okolí hlavního města. Szentendre se nachází jen kousek od hlavního 
města: stačí naskočit do příměstského vlaku nebo na loď a vydat se tam. 
Úzké dlážděné uličky městečka jsou připomínkou maďarských dějin a místní 
kavárny a pouliční hudebníci vytvářejí výjimečnou atmosféru. Zde je také jedno 
z nejlepších míst k nakupování suvenýrů. A nezapomeňte uspokojit chuť na 
sladké místním marcipánem.

Následně můžete ve svém dobrodružství pokračovat a objevovat další místa 
v okolí Budapešti, jako jsou Ostřihom, bývalé hlavní město země, potěšit se 
nádherným výhledem na Dunajské ohbí z Královského paláce ve Visegrádu 
nebo můžete dokonce navštívit přírodní park v Budakeszi. 

Gödöllő je velmi oblíbenou destinací a není divu: město je plné historických 
budov, jimiž při poznávání památek snadno zaplníte celý den. Najdete zde 
samozřejmě úžasný královský palác postavený v barokním stylu, ale možná 
budete chtít navštívit také místní přírodní park.

Královský palác v Gödöllő je jedním z nejkrásnějších paláců v Maďarsku, 
i kdyby vás měl zaujmout jen svou velikostí. Jedná se o jeden z největších 
barokních zámků na světě. Za rakousko-uherské monarchie byl letním sídlem 
královny Alžběty zvané Sisi. Sisi toto místo milovala a je všeobecně známo, že 
také Maďaři zbožňovali ji.

MĚSTO SZENTENDRE

MĚSTO OSTŘIHOM

DUNAJSKÉ OHBÍ

KRÁLOVSKÝ PALÁC VE 
VISEGRÁDU

KRÁLOVSKÝ PALÁC 
V GÖDÖLLŐ

Farní katolický kostel sv. Jana Křtitele, Szentendre
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TISÍC TVÁŘÍ 
BUDAPEŠTI 

Budapešti se často přezdívá Královna Dunaje, a to z velmi prostého důvodu: 
asi nikde jinde nenajdete tak okouzlující výhled na řeku. Je zřejmé, že Dunaj 
je nejznámější dominantou města, protože rozděluje města Budín a Pešť, 
která symbolicky opět spojují mosty.  Je třeba zmínit, že nábřeží Dunaje jsou 
zahrnuta do seznamu světového dědictví UNESCO a jsou popsána jako „jedna 
z mimořádných scenérií na světě“.

Pohled z Gellértova vrchu, jednoho z nejvyšších bodů ve městě, nebo  
z legendárních věží Rybářské bašty často lidem vyrazí dech úžasnou hrou zlata, 
mramoru, majoliky a vitráží: celá Budapešť je poseta přepychovými budovami. 
Mezi ty nejkrásnější patří třetí největší budova parlamentu na světě, velkolepé 
paláce u Dunaje a Matyášův kostel zapsaný na seznam světového dědictví. 
Návštěvníky Budapešti vždy uchvátí barevná směsice pozůstatků z období říše 
Římské, gotických budov, eklekticismu a modernismu.

Za zmínku stojí také bohatý a pestrý kulturní život v Budapešti: ať se podíváte 
v hlavním městě Maďarska kamkoliv, všude narazíte na mementa tisícileté 
historie maďarské kultury. 

Dokonce i podzemí nabízí několik pokladů: v blízkosti centra Budapešti jsou 
jedinečné jeskyně skrývající zvláštní přírodní hodnoty. Jeskyně Szemlő-hegyi 
je známá svými krystalovými útvary a jeskyně Pál-völgyi zase nádhernými 
stalaktity. Pod malebnými dlážděnými uličkami Budínského hradu se nachází 
podzemní svět. Leží zde největší propojený sklepní systém v Maďarsku  
v celkové délce zhruba deseti kilometrů.

Řetězový most a budova parlamentu, Budapešť
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ZÁBAVA PRO DĚTI

Budapešť nabízí širokou škálu zábavných programů a aktivit pro dospělé. Ale 
i když cestujete s dětmi, máte na výběr spoustu možností zábavy a programů, 
dokonce i pro ty nejmenší. Máte tak na dosah ruky dobrodružství a vzpomínky, 
které si zachováte po celý život. Hledáte zábavu nebo se chcete dozvědět něco 
nového zábavnou formou? To vše vám město může nabídnout.

V Budapešťské zoologické a botanické zahradě, která se nachází v městském 
parku, mají takovou sbírku zvířat, která by mohla konkurovat Noemově arše. Je 
to nejlepší místo, kde můžete zblízka vidět žirafu, lva nebo dokonce rosomáka.

Skvělou outdoorovou aktivitou je procházka na kopec János. V létě si můžete 
užívat krásy přírody, zatímco v zimě je tato oblast ideální pro úžasné sáňkování 
a stavění sněhuláka. Na kopec János se můžete dostat také dětskou železnicí 
a sledovat, jak školáci dokážou ovládat a řídit vlaky. Nebo můžete využít 
sedačkovou lanovku, která vás vyveze na vrchol kopce, a po cestě nahoru 
obdivovat nádherný výhled na celé hlavní město.

Budapešťské oko je obrovské ruské kolo nacházející se na náměstí Erzsébet  
v centru města. Díky němu máte možnost si podrobně prohlédnout panorama 
Budapešti. V rámci jedné jízdy, třikrát dokola, nasajete atmosféru celého města.

Centrum vědeckých divů CSOPA (někdy označované jako Palác zázraků) je 
obrovský dům na hraní: prostřednictvím více než 100 her a exponátů se děti učí 
vědě zábavným a interaktivním způsobem. Tady nikomu nevadí, když se děti 
exponátů dotýkají. Ve skutečnosti tu právě o tohle jde. 

Mořské akvárium Tropicarium skýtá úžasné zážitky při sledování mořského 
života na dně oceánu. Zatímco se v naprostém bezpečí procházíte v průchozí 
části akvária, nad hlavou vám majestátně plave šest druhů žraloků a rejnoků.

Sedačková lanovka Zugliget, Budapešť
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BUDAPEŠŤ, 
KRÁLOVNA LÁZNÍ 

Honosné termální lázně Széchenyi, ukryté v zeleni městského parku, evokují 
vzpomínky na rakousko-uherskou monarchii. Na návštěvníky zde čeká celkem 
21 bazénů, z toho tři pod širým nebem. Slavným ikonickým obrazem města jsou 
postarší hráči šachu, věnující se hře přímo v bazénu.

Dalším ikonickým místem Budapešti jsou termální lázně Gellért, které se 
nacházejí na úpatí vrchu Gellért. Jejich secesní dekor, tyrkysové porcelánové 
obklady Zsolnay a vitrážová okna byly svědky koupání slavných návštěv, 
počínaje Richardem Nixonem až po Ryana Goslinga. Dalším oblíbeným místem 
jsou termální lázně Lukács, opravdové poutní místo s množstvím pamětních 
desek, děkujících této instituci za zázračné uzdravení.
Termální lázně Veli Bej z 16. století, nyní po kompletní rekonstrukci, září ve 
své původní kráse a jejich mozaiky připomínají dědictví turecké kultury. Také 
rekonstrukce termálních lázní Rudas, které byly postaveny téměř před půl 
tisíciletím, zachovala osmanské tradice a nabízí nádherný výhled z vířivky na 
střeše.

V zelené oáze Markétina ostrova se nachází nejstarší městský venkovní 
bazén Palatinus, který je v provozu od roku 1919, a nyní je vybaven tobogány  
a 14 bazény. Nedávno postavený Aquaworld ve stylu inspirovaném chrámy 
Angkor Vat zve rodiny na dobrodružný den s 15 bazény, 11 skluzavkami a 
obrovskou vodní plochou protkanou mosty.

ŽÁDNÉ JINÉ HLAVNÍ MĚSTO NA SVĚTĚ SE NEMŮŽE 
PYŠNIT TOLIKA TERMÁLNÍMI PRAMENY JAKO PRÁVĚ 

BUDAPEŠŤ. TEPLOTA VODY VYTÉKAJÍCÍ  
Z TĚCHTO PRAMENŮ SE POHYBUJE OD VLAŽNÉ AŽ 
PO 77 °C. PO NÁVŠTĚVĚ MNOHA BUDAPEŠŤSKÝCH 

ARCHITEKTONICKÝCH PAMĚTIHODNOSTÍ A PAMÁTEK 
ZAPSANÝCH NA SEZNAMU SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ SE 

MŮŽETE PONOŘIT DO LÉČIVÉ VODY NĚKTERÝCH  
Z TERMÁLNÍCH LÁZNÍ.

Lázně Széchenyi, Budapešť
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PĚT NEDÁVNO 
RENOVOVANÝCH 

PAMÁTEK BUDAPEŠTI

Palác Vigadó, Budín
Tato eklektická budova postavená v roce 1900 a původně určená k pořádání 
elegantních plesů a koncertů je nyní domovem Sbírky maďarského lidového 
dědictví a domovskou scénou maďarského státního lidového souboru.
H-1011 Budapešť, Corvin tér 8; hagyomanyokhaza.hu

Stará radnice v Budíně
Budova je 800 let stará a je nádhernou směsicí architektonické barokní 
elegance, středověkých detailů a moderních prostor doplněných původními 
trámy z modřínu.
H-1014 Budapešť, Szentháromság utca 2 

Mauzoleum Gül Baby
Mauzoleum v Budíně je muslimské poutní místo a růžová zahrada, která 
jej obklopuje, je oblíbeným romantickým místem pro zamilované. Od jeho 
rekonstrukce je zde také výstavní síň, čajovna a několik konferenčních 
místností.
H-1023 Budapešť, Mecset utca 14

Várkert Kiosk
Tato novorenesanční budova byla navržena Miklósem Yblem a původně sloužila 
jako vodárenská čerpací stanice. Později byla využívána také jako kavárna  
a kasino. Od té doby, co prošla rekonstrukcí, zde sídlí kreativní studio Ybl Buda. 
H-1013 Budapešť, Ybl Miklós tér 9; budaikreativhaz.hu

Pařížský dvůr
Jedna z nejzajímavějších budov v centru Budapešti, bývalá městská spořitelna, 
známá také pasáží se skleněnou střechou, jejíž eklektický styl je propojen  
s maurskými a byzantskými prvky, byla obnovena do své původní slávy.
H-1052 Budapešť, Ferenciek tere 10 Mauzoleum Gül Baby, Budapešť
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MÍSTA S NEJKRÁSNĚJŠÍM 
VÝCHODEM A ZÁPADEM 
SLUNCE NAD DUNAJEM

Jedním z nejpřekvapivějších míst pro východ slunce je Zahrada filosofů na 
Gellértově vrchu. Samotná zahrada je pozoruhodně klidná a je také pravidelným 
místem, odkud turisté vyrážejí na pěší túry a treky přírodou.

Nebo proč za východem slunce nevyrazit na Markétin ostrov? Je to místo 
se souvislou zelení, takže jakmile začne slunce vycházet, můžete si užít také 
další místní zábavu – zaběhat si okolo ostrova nebo si zaplavat v populárním 
plaveckém komplexu Palatinus.

Trochu výzva, ale vydat se na jedno z vyvýšených míst v Budapešti ještě 
před východem slunce stojí za námahu. Z budínského hradu nebo některé  
z vyhlídek uvidíte třpytící se město, když se koupe v prvních ranních paprscích.

Stejně krásný je však i západ slunce. Je samozřejmě pochopitelné, že po 
příjemném, nicméně namáhavém dni v Budapešti nemáte chuť vstávat příliš 
brzy a rozhodnete se užít si město raději při západu slunce. Nábřeží Dunaje 
nabízejí snad nejkrásnější místo ke koupání v paprscích zapadajícího slunce. 
Dokonalý způsob, jak zakončit den strávený v Budapešti. 

BĚHEM SVÉ NÁVŠTĚVY V BUDAPEŠTI SI PŘIVSTAŇTE, 
PROTOŽE BUDETE MÍT MOŽNOST ZAHLÉDNOUT JEJÍ 
TVÁŘ ZALITOU RANNÍM SLUNCEM, TA SE NAPROSTO 

LIŠÍ OD JEJÍ PODOBY ZA BĚŽNÉHO DENNÍHO SVĚTLA.  
NICMÉNĚ TAKÉ ZÁPAD SLUNCE VNÁŠÍ DO TOHOTO 

RUŠNÉHO MĚSTA ÚŽASNOU ATMOSFÉRU. POKUSTE SE 
TEDY VYHLEDAT VHODNÉ MÍSTO, ODKUD SI BUDETE 

MOCI VYCHUTNAT POHLED NA MĚSTO VE VEČERNÍCH 
HODINÁCH. 

Jste-li ochotni vydat se dále na jih, daleko od nábřeží, směrem do centra města, 
najdete zde lavičky, kde můžete odpočívat a obdivovat budovy Národního 
divadla a Paláce umění. Toto místo je velmi známé pro svůj klid a nabízí 
nerušený oddech daleko od davů a shonu.

A co když ticho a klid nejsou vaším šálkem čaje? Hledáte spíše vzrušení? Nebo 
máte rádi jarní, letní nebo podzimní večery se skleničkou osvěžujícího nápoje? 
Pak není mnoho lepších míst, kde si můžete užít západ slunce, než některé 
z hospůdek podél břehu řeky. Posaďte se a odpočiňte si u jednoho z barů  
u Řetězového mostu! Popíjení dobrého nápoje s příjemnou hudební kulisou je 
nezapomenutelný zážitek.

Také při posezení v některém ze střešních barů můžete sledovat, jak slunce 
zapadá a rozprostírá své paprsky nejrůznějších odstínů po horizontu města. 
Posezení pod širým nebem, studená limonáda nebo koktejl a krásné 
budapešťské budovy pokryté měnícími se barvami slunečních paprsků, 
vytvářejícími živé umělecké dílo.
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PARKY V BUDAPEŠTI
OBJEVTE ZAHRADU V SAMÉM CENTRU BUDAPEŠTI

PŘESTOŽE JE BUDAPEŠŤ RUŠNOU METROPOLÍ, 
PYŠNÍ SE TAKÉ MNOŽSTVÍM PARKŮ, BOTANICKÝCH 
ZAHRAD A NIČÍM NERUŠENÝCH PŘÍRODNÍCH ZÓN, 

KDE OCENÍTE POKLIDNÉ KRÁSY MĚSTA, KTERÉ JE ČINÍ 
KOUZELNÝM A ÚTULNÝM MÍSTEM. OBJEVTE NĚKTERÉ 
Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH LOKALIT, KDE MŮŽETE POZNÁVAT 

MÍSTNÍ FLÓRU, PROZKOUMÁVAT LESY NEBO SI UŽÍT 
SPONTÁNNÍ PIKNIK NA SLUNCI.

V botanické zahradě zvané Füvészkert najdete asi 8 000 druhů rostlin, z nichž 
některé pocházejí z doby dinosaurů. Můžete se zde po celý rok učit o životě 
rostlin v každém ročním období.

Arboretum Buda je bývalá vinice, dnes však jedna z nejbohatších rezervací 
ve městě. I když je to zvláště chráněná oblast, je to také místo, kde se svému 
řemeslu učí budoucí zahradníci, krajinní designéři a vinaři. Velké, životem 
pulzující místo, kde je na co se dívat a kde najdete spoustu zábavy pro celou 
rodinu.

Za výlet stojí také trochu vzdálenější botanická zahrada Soroksár, z centra 
města sem ale i tak dojedete za půl hodiny. Toto klidné místo o rozloze 60 
hektarů vás zve k dobrodružstvím. Můžete zde zahlédnout králíky, lišky, jeleny 
nebo dokonce želvy.

Nechcete-li opustit centrum Budapešti, ale přesto si chcete odpočinout 
pod korunami stromů, podobně jako místní obyvatelé, pak je z čeho vybírat. 
Jmenujme tři taková místa: Szabadság tér (Náměstí Svobody), které se nachází 
hned vedle budovy Maďarské národní banky, park Szent István a dětské hřiště 
na břehu Dunaje nebo městský park. V centru Budapešti najdete řadu míst, 
kde můžete spočinout v přírodě, relaxovat na slunci, zahrát si frisbee nebo si 
udělat piknik. Náměstí Erzsébet, Budapešť
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PĚT HRADŮ A ZÁMKŮ 
SE ZAHRADAMI 

PŘÍSTUPNÝMI PRO 
VEŘEJNOST

Muzeum Kiscell
Původně byla budova postavena jako klášter, ale poté, co ji zakoupil  
a zrekonstruoval Miksa Schmidt, výrobce a sběratel nábytku, byla přejmenována 
na Schmidtův palác. 
H-1037 Budapešť, Kiscelli utca 108; kiscellimuzeum.hu

Muzeum Nagytétény Palace 
Jednou z nejkrásnějších barokních budov v zemi je palác Száraz-Rudnyánszky 
z 18. století v Nagytétény, kde je nyní vystavena sbírka nábytku Muzea užitého 
umění.
H-1225 Budapešť, Kastélypark utca 9–11; imm.hu

Palác Károlyi
Palác situovaný v centru města je jedním z drahokamů budapešťské klasicistní 
architektury a jeho současná podoba se zachovala z doby Györgye Károlyiho. 
Najdete zde Petőfiho literární muzeum, původní zahrada paláce je nyní 
veřejným parkem – Károlyiho zahrada.
H-1053 Budapešť, Károlyi utca 16; pim.hu

Vila Barabás 
Letní sídlo maďarského malíře Miklóse Barabáse ve Városmajoru je skutečně 
romantickým místem. Neoklasicistní budova je obklopena nádhernou 
zahradou, kde se pravidelně konají svatby a různé jiné akce. 
H-1122 Budapešť, Városmajor utca 44; barabasvilla.hu

Hrad Vajdahunyad
Původně byl postaven na oslavu uherského milénia a ukazoval proměnu 
architektonických stylů v Maďarsku v průběhu tisíce let. Hrad je plný zajímavých 
detailů, od gotické brány až po barokní prvky. 
H-1146 Budapešť, městský park Hrad Vajdahunyad, Budapešť
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NEVŠEDNÍ TRŽNICE 
V BUDAPEŠTI 

Maďaři milují trhy a lidé žijící v rušné metropoli, jako je Budapešť, rozhodně 
nejsou výjimkou. Po celém městě je každý víkend od brzkého rána otevřeno 
několik trhů, kde mohou zákazníci nakoupit čerstvou zeleninu nebo lahodné 
maso na přípravu víkendových pokrmů. Trhy jsou také místem, kde můžete 
pořídit sýry, med i ovocné sirupy přímo od výrobců a můžete si tak být jistí, 
že kupujete lokální výrobky a podporuje tím rodinné farmy. Kromě toho trhy 
fungují jako centrum společenských setkání. Narazíte zde na spousty lidí, 
kteří jen tak postávají u kiosků, popíjejí, pojídají langoše a užívají si společnost 
ostatních.

Belvárosi Piac: trh v centru města
Tento trh nacházející se v samém centru města je relativně nový a mohli byste 
jej snadno minout, nevíte-li, co přesně hledáte. Není ani tak klasickou tržnicí 
jako spíše gastronomickou arénou, kde bufety a rychlá občerstvení soutěží o 
zákazníky. Tržnice nabízí vzrušující směs maďarských a mezinárodních chutí, 
ale sídlí tu také několik bister provozovaných mezinárodně uznávanými 
kuchaři. Leží v blízkosti kanceláří a veřejných institucí, jejichž zaměstnanci sem 
o polední pauze často zamíří.

Nagycsarnok: Velká tržnice
Její pověst ji předchází. Není to jen tradiční trh, ale i jedno z nejoblíbenějších 
míst v Budapešti, kde lidé hledají dárky. Důvodem je ohromující nabídka 
suvenýrů, díky kterým si vždy uchováte vzpomínky na chvíle, které jste ve 
městě strávili. Nabízí se zde široká škála místních produktů, včetně koření, 
nakládané zeleniny a medu, které si turisté mohou odnést domů a podělit se  
o ně s přáteli a příbuznými a udělat jim tak dárky z cest radost.

Trh na ulici Fény
Tento trh je o něco starší, ale přesto se mezi zákazníky těší nezměrné popularitě. 
Najdete jej v Budíně a slouží jak těm, kteří zde nakupují zboží každodenní 
potřeby, tak těm, kdo chtějí vyzkoušet speciality a výrobky prvotřídní kvality. 
Nabídka je velmi různorodá, ať už hledáte tradiční, speciální nebo dokonce 
sezónní produkty, kupříkladu čerstvé lesní houby.

Tržnice na náměstí Klauzál
Historické kryté tržiště na náměstí Klauzál v Pešti se může pochlubit světlými  
a sluncem zaplavenými prostory, kde stále narůstající počet stánků a pultů 
nabízí čerstvé ovoce a zeleninu, chutné mléčné a masné výrobky, široký 
sortiment pečiva a v horní galerii dokonce i místní specialitu – langoše.

Trh Szimpla
Szimpla není až tak tradiční, spíše zvláštní a výjimečné místo pro nakupování. 
Je to jedna z nejstarších a nejznámějších hospod umístěných ve vybydlených 
prostorách, tzv. ruin pub. Je plná nočního života, ale v neděli se stává tržištěm pro 
drobné výrobce. Přestože je nabídka produktů relativně omezená, kvalita zboží 
je vynikající a nelze opomenout jedinečnou a nenapodobitelnou atmosféru.  
Trh Szimpla přitahuje zákazníky hlavně pro svou zábavnou atmosféru.
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BUDAPEŠŤ 
A JEJÍ OKOLÍ 

OKOLÍ BUDAPEŠTI  
A DUNAJSKÉ OHBÍ

PŘESTOŽE HLAVNÍ MĚSTO MAĎARSKA PŘETÉKÁ 
TURISTICKÝMI ATRAKCEMI, MŮŽETE SE VYDAT NA 

SEVER, KDE PO HODINCE JÍZDY NAJDETE STŘEDOVĚKÉ 
HRADY, SKVOSTNOU BAZILIKU A SPOUSTY PESTRÝCH 
GALERIÍ. SAMOTNÁ CESTA, NEJLÉPE LODÍ, SE STANE 

NEZAPOMENUTELNOU, PROTOŽE PŘI VÝLETNÍ PLAVBĚ 
SE MŮŽETE KOCHAT NÁDHERNÝM VÝHLEDEM NA 

BŘEHY DUNAJE.

Szentendre je městem umělců, jehož galerie a muzea uchovávají fascinující 
sbírky a pořádají časté výstavy. Skanzen, etnografické muzeum pod širým 
nebem, leží kousek za městem a představuje venkovský život, tradice a folklór 
Maďarska ve skutečném prostředí.

Visegrád zažil svůj rozkvět ve středověku a jeho odkaz se znovu a znovu oživuje 
na každoročních Palácových hrách. Právě zde měl král Matyáš Korvín svůj 
renesanční letní palác, jehož ruiny dotváří atmosféru okolní krajiny.

Ostřihom je sídlem maďarské katolické církve. Ostřihomská bazilika je největší 
církevní stavbou v Maďarsku a jsou zde uchovávány vzácné církevní poklady. 
Stálá umělecká sbírka umístěná v Křesťanském muzeu je nejpůsobivější 
kolekcí uchovávanou mimo Budapešť.

Mnoho turistů míří do Gödöllő, aby si prohlédli majestátní královský palác, 
korunovační dar uctívané habsburské císařovně Alžbětě Bavorské (Maďary 
zvané Sisi) a císaři Františku Josefovi. Sisi zde, v ústraní, strávila mnoho 
šťastných dnů. Ráda se procházela a projížděla na koni po rozsáhlých 
pozemcích s parkovými úpravami.
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PĚT POZORUHODNOSTÍ  
DUNAJSKÉHO OHBÍ

Královský palác ve Visegrádu
Zrekonstruovaný královský palác je spolu se slavnou Herkulovou studnou 
jedním z klenotů města Visegrád, které dýchá historií. Navštivte také nedaleké 
dětské hřiště, které vás zavede do země příběhů a bajek o králi Matyášovi. 
H-2025 Visegrád, Fő utca 23; dunakanyargo.hu/ajanlatok/kiralyi-palota

Hlavní náměstí Nagymaros a nábřeží Dunaje
Říká se, že Visegrád je nejkrásnější, když ho obdivujete z města Nagymaros. 
Ale i samotný Nagymaros je krásné město se vzrostlými kaštany na hlavním 
náměstí, přístavištěm, restauracemi a trhy otevřenými v sobotu. 
H-2626 Nagymaros, Fő tér; nagymaros.hu

Kostel sv. Anny
Podle pramenů a dokumentů je tento Kulatý kostel, jak je často označován, 
protože jeho základy tvoří dokonalý kruh, považován za předchůdce baziliky.  
K vidění je zde také stříbrný miniaturní model budovy. 
H-2500 Ostřihom, Rudnay Sándor tér 1; dunakanyargo.hu/ajanlatok/szent-
anna-templom

Vítězný oblouk (kamenná brána)
Dokonce i Dunajské ohbí má svůj vítězný oblouk, který místní obyvatelé běžně 
nazývají Kamenná brána. Biskup Migazzi nechal tuto stavbu vystavět na okraji 
města Vác na počest návštěvy Marie Terezie. Žádnou jinou takovou stavbu  
v Maďarsku nenajdete. 
H-2600 Vác, Köztársaság út 65; dunakanyargo.hu/ajanlatok/diadaliv

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Vojtěcha
Jedná se o jedno z nejvýznamnějších míst v historii Maďarska, protože na 
místě této největší církevní stavby v zemi byl údajně korunován král Štěpán. 
Její pokladnice obsahuje několik předmětů, které byly během korunovačního 
obřadu použity. 
H-2500 Ostřihom, Szent István tér 1; dunakanyargo.hu/ajanlatok/esztergomibazilika Královský palác ve Visegrádu
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SEZNAM PŘÁNÍ
DESET VÝLETŮ DO DUNAJSKÉHO OHBÍ, KTERÉ BYSTE MĚLI MÍT 

NA SVÉM SEZNAMU PŘÁNÍ

NA TURISTY I CYKLISTY ZDE ČEKAJÍ LESY A ROZMANITÝ 
TERÉN SPOLEČNĚ S VÝHLEDEM NA PANORAMA 

VISEGRÁDU, PILIŠSKÉ VRCHY A POHOŘÍ BÖRZSÖNY. 
OBLÍBENÝMI TURISTICKÝMI MÍSTY JSOU SOUTĚSKA 
RÁM, SKALNÍ ÚTVAR VADÁLLÓ A MAJESTÁTNÍ VRCH 

DOBOGÓKŐ. CYKLISTÉ MOHOU PROJET CELOU TRASU 
PODÉL LEVÉHO BŘEHU DUNAJE VČETNĚ, CYKLISTICKÉ 

STEZKY KRÁLOVNY BEATRIX MEZI MĚSTEM 
NAGYMAROS A VESNICÍ ZEBEGÉNY.

Vrch Prédikálószék
Vydejte se z obce Dimiš a namiřte si to přes skaliska až k vrcholu. Nezapomeňte 
si s sebou vzít vodu a ujistěte se, že máte pohodlné turistické boty; možná 
nebude od věci vzít si i turistické hole.
H-2027 Dimiš; dunakanyargo.hu/ajanlatok/predikaloszek

Jeskyně Remete
I když tento cíl není snadno dostupný, jeho ohromující a překvapivý výhled 
– majestátní Dunajské ohbí s horami v pozadí – stojí za námahu. Občas zde 
zaslechnete, jako by andělé hráli na harfu.
Mezi Zebegény a Nagymaros; 
dunakanyargo.hu/ajanlatok/remete-barlang

Soutěska Rám
Téměř povinná položka na seznamu, nicméně pouze pro zkušené turisty. Na 
trase se budete pohybovat s pomocí zábradlí, řetězů a žebříků. Nezapomeňte 
si vzít čepici a něco k pití.  
H-2027 Dimiš, Macskások-Nyilasok-dűlő; 
parkerdo.hu/turizmus/latnivalok/ram-szakadek

VRCH PRÉDIKÁLÓSZÉK

JESKYNĚ REMETE

SOUTĚSKA RÁM

Pohled – Dunajské ohbí
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Jízda na kánoi Ipeľ – Dunaj
Přestože tato trasa prochází několika skutečně romantickými místy, začali lidé 
objevovat krásy kanoistiky na řece Ipeľ teprve nedávno. Nepotkáte žádné lodě 
a u ústí řeky najdete písčitý břeh. 
Řeka Ipeľ; ipolytours.hu

Cyklistika Göd–Soba
Nasedněte na kolo a projeďte se po jedné z nejkrásnějších cyklistických tras 
v zemi. Užijte si jízdu po udržované silnici se zastávkami, plážemi a obchody  
s opravnami kol. 
Mezi městy Göd a Soba; dunakanyarkerekpar.hu 

Vrch Strázsa
Zde najdete jedinou veřejně přístupnou jeskyni v župě. Při své návštěvě se 
můžete také zajít podívat na dům Kökörcsina, kde najdete expozici místní 
flóry a fauny. Vylezete-li na rozhlednu na vrcholu kopce Kis Strázsa, budete mít 
nádherný výhled do okolí.
Naučná stezka Strázsa; dunaipoly.hu/hu/helyek/tanosvenyek/strazsa-hegyi-
tanosveny

Úzkorozchodná železnice Nagybörzsöny
Vlak jede osm kilometrů lesem, jedinou klikatou trasou z Nagybörzsöny do 
Nagyirtás. Máte-li chuť, můžete si dokonce na hlavní stanici v Nagybörzsöny 
vyzkoušet drezíny.
H-2634 Nagybörzsöny, Völgy utca 52; borzsonyikisvasutak.hu

Výlet na motorce Vác – Szentendre
Nezáleží na tom, odkud vyjedete: stačí se dostat přes Dunaj a můžete se 
zúčastnit mnoha různých motorkářských akcí. Protože se budete stále 
pohybovat na ostrově Szentendre, ať už se vydáte kamkoli, budete vždy ze 
všech stran obklopeni Dunajem. 
Vác, Szentendre

Vrch Nagy-Hideg
Při výletu na vrch Nagy-Hideg budete obklopeni kapradinami a zvukem 
bublající vody, a to po celou cestu až k turistické chatě, kde si můžete zaslouženě 
odpočinout. Toto je váš výchozí bod, odkud se dostanete na vrchol známý jako 
Csóványos s turistickou rozhlednou. 
Pohoří Börzsöny; dunakanyargo.hu/ajanlatok/nagy-hideg-hegy

Plavba lodí na trase Budapešť – Ostřihom
Ať už se rozhodnete pro kratší nebo delší výlet lodí, určitě najdete 
přesně to, co hledáte. Do vašeho cíle vás přenese křídlový člun, nebo 
chcete-li, můžete si užít tiché houpání lodi: stačí nahlédnout do  
jízdního řádu a vyrazit. 
Z Budapešti do Ostřihomi; mahartpassnave.hu

JÍZDA NA KÁNOI IPEĽ – DUNAJ

CYKLISTIKA GÖD–SOBA

VRCH STRÁZSA

ÚZKOROZCHODNÁ ŽELEZNICE 
NAGYBÖRZSÖNY

VÝLET NA MOTORCE VÁC – SZENTENDRE

VRCH NAGY-HIDEG

PLAVBA LODÍ
BUDAPEŠŤ – OSTŘIHOM
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KULTURNÍ 
PAMÁTKY 

V GÖDÖLLŐ 

Královský palác v Gödöllő 
Hrabě Antal Grassalkovich byl jedním z oblíbenců Marie Terezie. Velkolepý 
barokní palác a panství byly založeny a zbudovány v roce 1745 a později se 
staly letním sídlem Františka Josefa a císařovny Alžběty. Expozice vystavené  
v apartmánech vyprávějí příběhy o impozantní historii minulých časů. 
H-2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély, top. lot no. 5852; kiralyikastely.hu

Městské muzeum v Gödöllő
V tomto nádherně zrekonstruovaném panství Hamvay je dnes kino a muzeum. 
Najdete zde národní skautskou sbírku a můžete také nahlédnout do historie 
města a legendární umělecké kolonie Gödöllő.
H-2100 Gödöllő, Szabadság tér 5; godolloimuzeum.hu

Dílna užitého umění v Gödöllő
Secesní umělecké družstvo, proslulé po celé Evropě, navazuje na tradice 
umělecké kolonie Gödöllő. Dům GIM je místo, kde se pracuje a zároveň se  
i pořádají umělecké výstavy. Měli byste navštívit jeho nádhernou uměleckou 
zahradu. 
H-2100 Gödöllő, Körösfői Kriesch Aladár utca 15–17; gimhaz.hu

Královská čekárna 
Během své cesty po železnici vytvořili Sisi a František Josef z Gödöllő módní 
letovisko. Jejich královská čekárna – původně postavená v novorenesančním 
stylu – byla zrekonstruována na základě původních plánů vypracovaných v roce 
1882 a dnes jsou zde vystaveny exponáty zaměřené na královskou rodinu. 
H-2100 Gödöllő, Állomás tér 1–3

Univerzita Istvána Szenta 
Univerzitní kampus nás zavede do úplně jiného světa. Sídlí zde botanická 
zahrada i zemědělské muzeum. Možná byste měli nahlédnout do velké 
univerzitní auly, kde najdete jeden z nejslavnějších reliéfů od Ameriga Tota.
H-2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1, szie.hu

Královský palác v Gödöllő
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OBJEVTE VÁC

Centrum města, náměstí Március 15
Ne náhodou bylo toto náměstí vybráno jako hlavní. Jeho prostranství je 
obklopeno nádhernými ukázkami barokní architektury, přičemž jednou z nich 
je budova dnešní radnice. Socha svaté Hedviky, patronky Dunajského ohbí, se 
tyčí mezi květinami, fontánami a archeologickými vykopávkami.
H-2600 Vác, Március 15. tér; vac.hu
 
Dunajské ohbí
Dunajské ohbí ve Vácu zdobí promenáda, která láká návštěvníky k poklidné 
procházce. Je to nádherné místo nedaleko centra města, kde najdete 
přístaviště a trajekt, kterým se dostanete na ostrov Szentendre.
H-2600 Vác, Dunajské ohbí
 
Katedrála
Jedná se o další budovu spojenou s biskupem Migazzim, jejíž obrovská kopule 
je nepřehlédnutelná i zdáli. Katedrála je postavena na krásném a prostorném 
náměstí, přímo naproti Biskupského paláce.
H-2600 Vác, Konstantin tér 11; vaci.szekesegyhaz.hu
 
Vítězný oblouk
Dokonce i Dunajské ohbí má svůj vítězný oblouk, který místní obyvatelé běžně 
nazývají Kamenná brána. Byl postaven na okraji města Vác na počest návštěvy 
Marie Terezie. V Maďarsku neexistuje žádná jiná podobná stavba.
H-2600 Vác, Köztársaság út 65
 
Hétkápolna
V maďarštině to znamená Sedm kaplí. Jde o znázornění sedmi radostí  
a strastí Marie v podobě zdobených kapliček lemujících silnici. Je to místo, 
kde se v chladivém stínu mohutných starobylých stromů každým rokem  
v září koná Festival svatých patronů zahrnující nejen římskokatolické, ale také 
řeckokatolické liturgie.
H-2600 Vác, Derecske utca 2; hetkapolna.vaciegyhazmegye.hu

Muzeum Ignáce Tragora
Součástí stálé expozice muzea jsou jedinečným způsobem prezentované 
vzpomínky na mrtvé – Memento Mori. Je to strašidelná cesta tajemným 
podzemím, ale jste-li dostatečně odvážní, půjdete domů s výjimečným 
zážitkem.
Kamenný sklep pod domem na H-2600 Vác, Március 15. tér 19; muzeumvac.hu
 

Jezero Ligeti
Je velmi vzácné, aby umělé jezero vyzařovalo takový poklid. Tohle je to pravé 
místo, když hledáte klid a pohodu, navíc je ideální pro rybaření.
H-2600 Vác, jezero Ligeti
 
Naszály
Z dálky vypadá vesnice Naszály, jako by do ní někdo kousl. Zkušení turisté by se 
měli vydat až na vrchol, protože krása vrchu a výhled za tu námahu určitě stojí.
H-2600 Vác, Naszály



50 51

PROCHÁZKA OKOLO  
SZENTENDRE

ArtMill
Tyto rozsáhlé prostory se zvláštní atmosférou byly otevřeny téměř před 20 lety  
a konají se tu výstavy moderních uměleckých děl. V současné době se zde 
pořádají dočasné výstavy, které můžete navštívit při pobytu v Szentendre.
H-2000 Szentendre, Bogdányi utca 32; muzeumicentrum.hu/muveszetmalom

Skanzen (Etnografické muzeum pod širým nebem)
Expozice v Etnografickém muzeu pod širým nebem přibližují návštěvníkům 
život v různých částí Maďarska. Mohou zde studovat lidovou architekturu, 
interiérový design a předměty každodenní potřeby.
H-2000 Szentendre, Etnografické muzeum pod širým nebem; skanzen.hu

Ferenczyho muzeum
Muzeum vlastní bohatou sbírku nejrůznějších druhů výtvarného umění  
z oblasti Szentendre, ať už jde o současné obrazy, grafiku, sochařství nebo 
dokonce o medailérské umění.  
H-2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 5; muzeumicentrum.hu/ferenczy-
muzeum

Muzeum Bély Czóbela
V nedávno zrekonstruované výstavní síni najdete obrazy maďarského malíře, 
který je považován za zástupce francouzské malířské školy. Byl prvním 
maďarským malířem, po kterém bylo pojmenováno muzeum ještě za jeho 
života.
H-2000 Szentendre, Templom tér 1; muzeumicentrum.hu/czobel-muzeum

Bělehradská katedrála 
Je to poslední srbský kostel ve městě, kde se stále pořádají pravidelné mše. 
V zahradě kostela se nachází Muzeum srbské církve, plné úžasných ikon  
a zvláštních předmětů souvisejících s historií kostela. 
H-2000 Szentendre, Alkotmány utca Ulice v Szentendre 
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PAMÁTKY, KTERÉ 
V OSTŘIHOMU 
MUSÍTE VIDĚT

Ostřihomská bazilika
Největší církevní budova v Maďarsku, která obklopuje Bakóczovu kapli 
postavenou v 16. století. Jedná se o čistě klasicistní budovu, která se později 
stala centrem maďarské katolické církve.
 H-2500 Ostřihom, Szent István tér 1; bazilika-esztergom.hu/hu
 
Ostřihomský zámek
Toto bývalé královské sídlo se nachází v centru Ostřihomu. Při obraně hradu zde 
byl zabit Bálint Balassi. V roce 2007 zde byla nalezena Botticelliho freska, ale 
zatím ji lze vidět pouze v rámci Noci muzeí.
 H-2500 Ostřihom, Szent István tér 1; varmegom.hu
 
Fara sv. Anny 
Místní ji také nazývají Kulatý kostel. Tvoří ji dokonalý kruh a uvnitř je vystaven 
její stříbrný miniaturní model.
H-2500 Ostřihom, Rudnay tér 9; szentanna.extra.hu/wp
 
Most Márie Valérie
Říká se, že Ostřihom je nejkrásnější při pohledu ze Štúrova, ale Maďaři si museli 
počkat 50 let, než mohli přejít na druhou stranu řeky po mostě a tento krásný 
výhled na město obdivovat. Most byl dlouho nazýván Zlomený most a v roce 
2001 byl přejmenován na Most Márie Valérie.
H-2500 Ostřihom
 
Křesťanské muzeum
Je zde uchovávána největší církevní sbírka v Maďarsku. Zvláště zajímavá je 
expozice Zsuzsanny Erdélyi, obsahující artefakty náboženských lidových tradic. 
H-2500 Ostřihom, Mindszenty tér 2; keresztenymuzeum.hu

Ostřihomská mešita
Za návštěvu stojí nejen budova, ale také expozice představující historii města 
během turecké éry. Tato bývalá modlitebna je často využívána pro pravidelné 
výstavy a různé akce. 
H-2500 Ostřihom, Berényi Zsigmond utca 18; esztergomidzsami.hu
 

Vrch Strázsa
Vzhledem k tomu, že toto místo bylo vždy používáno jako vojenská střelnice, zůstaly 
jeho přírodní hodnoty nedotčeny. Naučnou stezku okolo kopce lze absolvovat 
během hodiny. Než vyrazíte na cestu, měli byste navštívit dům Kökörcsina.
H-2500 Ostřihom, Kertváros; dunaipoly.hu/hu/helyek/bemutatohelyek/kokorcsin-
haz-erdei-iskola
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DEN VE  
VISEGRÁDU

Královský palác
V tomto nově zrekonstruovaném paláci, kde je také k vidění Herkulova studna, 
znovu ožívá renesanční atmosféra. Nádvoří i kaple jsou stále otevřené bez 
ohledu na roční období, ačkoli provozní doba je od listopadu do února kratší. 
H-2025 Visegrád, ul. Fő 23–29; visegradmuzeum.hu

Citadela
Hrad byl až do obsazení Osmany venkovským sídlem uherských králů a po 
dlouhou dobu zde byly uchovávány korunovační klenoty. V Citadele je několik 
zajímavých expozic, ale nezapomeňte, že se provozní doba v zimní sezóně liší 
od letní. 
parkerdo.hu/turizmus/latnivalok/visegradi-fellegvar

Historické hřiště krále Matyáše
Historická atmosféra Visegrádu inspirovala mladé umělce, aby ve městě 
navrhli a vytvořili nádherné dětské hřiště. Je to jedno z mála míst, které mohou 
bezpečně používat také lidé se zdravotním postižením a zrakově postižení.
H-2025 Visegrád, Fő utca 4; visegradmuzeum.hu/park/jatszopark
 
Rozhledna Zsitvay
Chcete-li si vychutnat nádherný panoramatický výhled na Dunajské ohbí, 
rozhodně se vydejte sem. Nenechte si ujít kouzelnou podívanou z rozhledny 
Nagyvillám, kterou místní obyvatelé dodnes nazývají Zsitvay. Rozhledna je za 
nebezpečných povětrnostních podmínek uzavřena.
Visegrád, Feketehegy utca; parkerdo.hu/turizmus/latnivalok/zsitvay-kilato
 
Sjezdovka
Sjezdovka je otevřena po celý rok a lze ji využívat v každém ročním období. Je 
to místo oblíbené zejména rodinami s dětmi. Jedná se o vynikající tréninkovou 
trasu, kde dostatek sněhu zajišťují sněhová děla. Je osvětlená i v noci  
a parkování je zde bezplatné.
visegradsipalya.hu

Šalamounova věž
Tato věž byla ve své době královským sídlem a vojenskou pevností a nyní je 
nejpůsobivější středověkou obytnou věží v Maďarsku. Zde, v této věži, bylo 
založeno první muzeum ve Visegrádu. Středověké slavnosti se zde konají mimo 
zimní sezónu.
H-2025 Visegrád, Hrad; visegradmuzeum.hu

Palácový dům (Palotaház)
Nádherná budova, která svým středověkým stylem zapadá do okolí. Konají se 
zde adventní jarmarky a umělecké dílny a od jara zde můžete také navštívit 
výstavy Nádvoří řemesel a Dům jídla.
H-2025 Visegrád, Duna-parti út 1; palotahaz.hu
 
Vrch Sibrik
Vydáte-li se až na vrchol kopce, najdete zde pozůstatky tábora z doby římské. 
Historický význam a pozůstatky místa odhalili archeologové v 70. letech 20. století.
2025 Visegrád, Vrch Sibrik
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ETYEK

Renomovaná vinařství a gastronomické podniky v obci Etyeku pořádají sezónní 
pikniky, kde se návštěvníci mohou procházet a ochutnávat místní lahůdky.  
V Etyeku najdete také komplex filmových studií Korda, obklopený chráněným 
přírodním územím.
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