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POD WZGLĘDEM ZASOBÓW KULTURY, ARCHITEKTURY I 
KLIMATU BUDAPESZT NALEŻY DO NAJPIĘKNIEJSZYCH MIAST 
NA ŚWIECIE. JEST BARDZO AUTENTYCZNĄ METROPOLIĄ PEŁNĄ 
ŻYCIA, ZARÓWNO BARDZO HISTORYCZNĄ JAK I NOWOCZESNĄ 
ZE WSZYSTKIM CO POTRZEBA W EUROPEJSKIEJ STOLICY, 
STYMULUJE, JEST PEŁNA WOLNOŚCI I WITALNOŚCI.

BUDAPESZT – PEŁEN ŻYCIA
SMAKI EUROPY

BUDAPESZT

Dzielnica zamkowa w Budzie

Budapeszt leży w cudownym otocze-
niu naturalnym oraz stworzonym ręką 
człowieka co potwierdzają jego miejsca 
uznane przez UNESCO za Światowe 
Dziedzictwo takie jak Nabrzeża Dunaju, 
Dzielnica Zamkowa w Budzie oraz Aleja 
Andrássyego. Miasto słynie z zapierającej 
dech w piersiach fotogenicznej miejskiej 
scenerii nad rzeką, a filmy z Hollywood i 
Bollywood kręcone były wzdłuż Dunaju i 
pośród eleganckich fasad. 

Zróżnicowanej i pełnej wibracji kuchni, 
wspartej bogatym kulinarnym dziedzic-
twem można zakosztować w restaura-
cjach oznaczonych gwiazdkami Michelina, 
rodzinnych jadłodajniach i na stoiskach 
street-food-ów. Kreatywne opcje wege-
tariańskie i wegańskie są powszechne, a 
świeże, lokalne produkty sezonowe są do-
stępne w wielu halach targowych. 

Kreatywność węgierskich mistrzów 
kuch ni i niezapomniane aromaty ciągle 
zmieniającej się węgierskiej kuchni ocza-
rowują i porywają każdego gościa, czy to 
w nowoczesnym bistro, czy w historycz-
nej kawiarni.

Bazylika Świętego Stefana

Życie kulturalne Budapesztu jest 
wielobarwne i żywe, składają się 
na nie występy światowej sławy 
orkiestr w bogato zdobionych sa-
lach koncertowych, ciekawe wy-
stawy i wybitne festiwale. Most Łańcuchowy

Budapeszt, stolica licząca 1,7 miliona mieszkań-
ców w jakiś sposób potrafi zachować bogactwo 
ukrytych skarbów. W Unii Europejskiej nie ma 
drugiej takiej stolicy, gdzie do dzisiaj działałyby 
autentyczne średniowieczne łaźnie tureckie.
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Kościół Macieja

KRYTE JASNĄ DACHÓWKĄ DACHY, FASADY W STYLU ART-
NOUVEAU I NEO-GOTYCKIE ZABYTKI - BAJKOWY PEJZAŻ 
BUDAPESZTU WZBUDZA PODZIW ODWIEDZAJĄCYCH. TE CUDA 
ARCHITEKTURY PRZEDSTAWIAJĄ 2000 LAT HISTORII.

CUDA ARCHITEKTURY  
BUDAPESZTU

HISTORIA ZAKLĘTA W KAMIENIACH

Gmach Parlamentu 

Dowody cywilizacji sprzed podboju 
Madziarów w latach 890-tych są nie-
liczne. Ruiny dawnej rzymskiej osady 
są najbardziej widoczne w Aquincum, 
w dzisiejszej dzielnicy Óbuda. 

Pierwsza znacząca era węgierskiej 
architektury przypadła na okres pano-
wania króla Macieja w XV wieku, kiedy 
Buda przeżywała okres renesansu. Dzi-
siejszy Kościół Macieja zawiera frag-
menty średniowiecznego oryginału.

Okupacja turecka od 1541 roku pozo-
stawiła po sobie łaźnie, takie jak Rudas 
i zabytki historyczne, takie jak Grobo-
wiec Gül Baby, który został niedawno 
odnowiony.

W odległości kilometra od rzym-
skich wykopalisk w Muzeum Aquin-
cum znajduje się Willa Herkulesa 
zawierającą zachowaną mozaiko-
wą podłogę tej niegdyś okazałej 
rezydencji.
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MOST 
ŁAŃCUCHOWY

Za rządów Habsburgów wzniesiono 
zbudowane w barokowym przepychu 
kościoły, takie jak św. Anny na placu Bat-
thyány. Kiedy w XIX wieku ukształtowała 
się tożsamość miasta, to na pierwszy plan 
wysunęła się klasycystyczna świetność. 
W Peszcie powstały okazałe instytucje, 
takie jak Muzeum Narodowe, a Peszt 
został połączony z Budą klasycystycznym 
Mostem Łańcuchowym, pierwszą stałą 
przeprawą przez Dunaj.

József Hild i Miklós Ybl wymyślili neokla-
syczną koncepcję Bazyliki Świętego Ste-
fana, a Ybl tworzył również bogato zdo-
biony gmach Opery. Neogotycki Gmach 
Parlamentu dominuje na peszteńskim 
nabrzeżu Dunaju. Zaprojektował go Imre 
Steindl, który stracił wzrok przed ukoń-
czeniem budowy.

Ödön Lechner krył projektowane przez 
siebie budynki jaskrawą porcelanową da-
chówką Zsolnay - jednym z nich jest Mu-
zeum Sztuki Stosowanej przy ulicy Üllői.

Hotel Gellért został zaplanowany 
w czasach secesji, ale ukończono 
go dopiero po I wojnie światowej.

Hotel Gellért Most Łańcuchowy
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Spacer z centralnego punktu miasta, 
placu Ferenca Deáka, gdzie zbie-
gają się trzy z czterech linii metra, 
do okazałego placu Elżbiety i placu 
Vörösmartyego zajmuje co najwyżej 
kilka minut.

Z tych trzech punktów można łatwo 
przespacerować do takich atrakcji, jak 
Wielka Synagoga, Parlament, Bazy-
lika Świętego Stefana, Opera, Wielka 
Hala Targowa i Most Łańcuchowy.

Budapeszt jest dobrze oznakowany, 
a nazwy ulic zawierają również 
numery domów na danym odcinku 
ulicy.JAK NA JEDNĄ Z GŁÓWNYCH STOLIC EUROPY LICZĄCĄ OKOŁO 

DWÓCH MILIONÓW MIESZKAŃCÓW ORIENTACJA W BUDAPESZ-
CIE JEST ŁATWA I MOŻNA GO Z PRZYJEMNOŚCIĄ ZWIEDZAĆ 
SPACERUJĄC. LICZNE OBSZARY ŚRÓDMIEŚCIA ZOSTAŁY OSTAT-
NIO ZMODERNIZOWANE I SĄ TERAZ PRZYJAZNE DLA PIESZYCH 
I ROWERZYSTÓW STANOWIĄC ZESPÓŁ POŁOŻONYCH BLISKO 
SIEBIE I PRAWIE POŁĄCZONYCH PRZYJEMNYCH PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH.

OGLĄDAJ ATRAKCJE 
BUDAPESZTU NA PIECHOTĘ  

CHODNIKI, ULICE I PLACE

Budapeszteńskie ZOO

ZOO

Bazylika Świętego Stefana



11SKARBY BUDAPESZTU 

5 min

15 min

25 min

45 min

6

22

17

18

11
10

7

5

1

9

 1. Most Łańcuchowy 
 2. Plac Ferenca Deáka
 3. Plac Elżbiety
 4. Plac Vörösmartyego
 5. Wielka Synagoga
 6. Gmach Parlamentu
 7. Bazylika św. Stefana
 8. Dom Opery
 9. Wielka Hala Targowa
 10. Zamek Królewski w Budzie
 11. Kościół Macieja

 12. Baszta Rybacka
 13. Kolejka linowa, Plac Adama Clarka
 14. Tunel
 15. Pałac Várkert
 16. Aleja Andrássyego
 17. Plac Bohaterów
 18. Muzeum Sztuk Pięknych
 19. Galeria Sztuki
 20. Park Miejski
 21. Budapeszteński Ogród Zoologiczny
 22. Kąpielisko termalne Széchenyiego

31314

15

8

20

12

16

21

19

2

4

Synagoga przy ulicy Dohány

Podczas zwiedzania miasta 
warto patrzeć do góry i podzi-
wiać oszałamiające bogac-
two architektonicznych detali

Przeprawa przez Dunaj do historycznych 
zabytków Budy, do Zamku królewskie-
go, kościoła Macieja i Baszty Rybackiej 
jest szybka i malownicza. Na Wzgórze 
Zamkowe można dostać się małymi miej-
skimi autobusami linii 16 z placu Ferenca 
Deáka lub zabytkową kolejką z placu 
Ádáma Clarka, lub szeregiem ścieżek i 
schodów przy tunelu lub publiczną windą 
przy Królewskich Ogrodach.

Na północ od placu Ferenca Deáka moż-
na spacerować elegancką Aleją Andrá-
ssyego, mając przed sobą kolumnę z 
postacią Archanioła Gabriela: Plac Bo-
haterów. Po obu stronach znajdują się 
Muzeum Sztuk Pięknych oraz Galeria 
Sztuk, a za nimi rozciąga się Park Miejski 
z Budapeszteńskim ZOO i Kąpieliskiem 
termalnym Széchenyiego. 
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Pierwsza szkoła projektowania w stylu Bauhaus 
w Budapeszcie została założona w 1928 roku, 
szkoląc lokalnych architektów, którzy szybko za-
brali się do pracy przy przebudowie dawnej sta-
cji transformatorowej przy ulicy Kazinczy, gdzie 
dzisiaj mieści się Muzeum Elektrotechniki.

W centrum miasta, integralną częścią placu Elż-
biety jest dawny dworzec autobusowy zbudo-
wany w stylu Bauhaus, ostatnio przebudowany 
na popularny bar. Wielofunkcyjną architekturę 
podkreślają najnowsze obiekty. Budapeszteński 
Wieloryb położony nad brzegiem Dunaju łączy 
w sobie historię i nowoczesność. Składający się z 
dwóch równoległych budynków stuletnich ma-
gazynów z czerwonej cegły połączonych szklaną 
muszlą w kształcie wieloryba, ten nadrzeczny 
kompleks kryje w swoim wnętrzu sklepy i bary, 
a stylowe puby oferują widoki na nabrzeże. Jego 
twórcą jest Kas Oosterhuis, którego dziełem jest 
również Dubai Sports City.

Idąc dalej w kierunku mostu Rákoczego trafimy 
na Millenijne Centrum Kultury będące kom-
pleksem obiektów służących sztuce. Pałac Sztu-
ki (Müpa) obejmuje Narodową Salę Koncerto-
wą Bartoka, Muzeum Ludwiga prezentujące 
sztukę współczesną oraz Teatr Narodowy. 

Na pobliskim Placu Gellérta pod ziemią znaj-
duje się prawdopodobnie jeden z najbardziej 
oszałamiających przykładów stacji zaprojek-
towanej dla nowej linii metra nr 4, z mozaika-
mi ściennymi projektu Tamása Komoróczego 
zdobiącymi najgłębszą z dziesięciu stacji linii 
otwartej w 2014 roku.

Bálna (Wieloryb)

Plac Gellérta, linia metra nr 4

BUDAPESZT, NAJLEPIEJ ZNANY Z BUDYNKÓW OKRESU BEL-
LE-ÉPOQUE, POSIADA RÓWNIEŻ OBIEKTY Z PÓŹNIEJSZYCH 
STYLÓW ARCHITEKTONICZNYCH, KTÓRE REPREZENTUJĄ TĘ 
NOWOCZESNĄ METROPOLIĘ. 

OD STYLU BAUHAUS AŻ 
DO BUDAPESZTEŃSKIEGO 

WIELORYBA

NOWOCZESNA METROPOLIA

Teatr Narodowy

Inne przykłady stylu Bau haus 
znajdziemy w dzielnicach Pa-
sarét i Újlipótváros, jeden z 
nich to kościół parafialny Ser-
ca Jezusowego, choć uwa-
żany był w 1933 roku za zbyt 
nowoczesny i kontrowersyjny 
jak na swoje czasy, obecnie 
jest już całkowicie zaakcep-
towany i uznany.

Wszechstronny i pełen wdzięku milenijny 
kompleks artystyczny funkcjonuje jako 
kulturowa cytadela dostosowana do 
dzisiejszych potrzeb.
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Kąpielisko Termalne Gellérta

WODY

LECZNICZA MOC TYCH WÓD BYŁA DOBRZE ZNANA RZYMIANOM 
I TURKOM. DZIŚ WĘGRY SĄ CENTRUM TURYSTYKI ZDROWOTNEJ 
I SPA. 

ŚWIATOWA STOLICA 
WODOLECZNICTWA

LECZNICZE WODY, POBYTY DLA ZDROWIA

Żadna inna stolica na świecie nie ma tylu gorących źródeł, co Budapeszt, 
o temperaturach od letniej do 77 °C. Zwiedzanie miasta nie byłoby 
pełne bez zanurzenia się w basenach z leczniczą wodą w jednym z jego 
wspaniałych kąpielisk termalnych, otoczonych pięknem architektury.

Pod koniec XVI wieku Turcy zbudowali łaźnie w Budapeszcie. Wokół nich 
kolejne piękne kąpieliska termalne powstawały głównie w XIX wieku, a 
po renowacjach w ostatnich latach służą podtrzymaniu tradycji.

Większość z nich posiada również zewnętrzne części odkryte. Jeden 
z pierwszych na świecie basenów ze sztuczną falą został otwarty w 
stylowym hotelu Gellérta w 1927 roku i działa do dzisiaj. We wnętrzach 
tego kąpieliska w stylu secesji znajdują się turkusowe płytki porcelanowe 
Zsolnay i okienne witraże.

Historia kultury spa na Węgrzech sięga 2000 lat 
wstecz aż do czasów rzymskich.

Kąpielisko termalne Rudas
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Kąpielisko termalne Széchenyi

Kąpielisko termalne Széchenyi to 
miejsce, w którym starsi bywal-
cy grają w szachy w wodzie, co 
jest jednym z kultowych symboli 
miasta.

Łaźnia Lukácsa jest leczniczym przy-
bytkiem, na którego terenie znajdują 
się tablice pamiątkowe przedstawiają-
ce podziękowania dla tej instytucji za 
cudowne uzdrowienie.

Po gruntownej renowacji XVI-wieczne 
łaźnie Veli Beja przypominają dzie-
dzictwo Turków. Modernizacja Łaźni 
Rudasa, zbudowanej prawie pięć 
wieków temu, również zachowała ich 
osmańską proweniencję, zapewnia-
jąc jednocześnie wspaniałe widoki z 
basenu z hydromasażem na dachu 
budynku.

Wkomponowane w zielone otoczenie 
Parku Miejskiego pałacowe Kąpieli-
sko termalne Széchenyiego ukazuje 
przepych czasów monarchii austro-
-węgierskiej. W sumie czeka tam na 
gości 21 basenów, w tym trzy na świe-
żym powietrzu. 

 Łaźnia Veli Beja Kąpielisko termalne Lukács
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KOLOROWA ARCHITEKTURA BUDAPESZTU I JEJ ELEMENTY 
NALEŻĄ DO NAJWIĘKSZYCH I NAJLEPSZYCH W WIELU KATE-
GORIACH ŚRODOWISKA STWORZONEGO PRZEZ CZŁOWIEKA. 
NIEKTÓRE SĄ ZNANYMI OBIEKTAMI Z UKRYTYMI PO DRODZE 
PEREŁKAMI. 

NAJWIĘKSZE I NAJMNIEJSZE 
W BUDAPESZCIE

MIEJSKIE NAJ 

Plac Bohaterów

Most Łańcuchowy jest najstarszą tego 
typu budowlą w mieście, Parlament 
trzecim co do wielkości budynkiem 
Zgro madzenia Narodowego na świecie, 
a Wielka Synagoga jest drugą co do 
wielkości na świecie. 

W Budapeszcie znajdziemy położony 
najbardziej na północ cel islamskich piel-
grzymek na świecie - Gül Baba türbéje, 
grobowiec tureckiego poety, służącego w 
armii osmańskiej, która podbiła Węgry w 
latach czterdziestych XVI wieku.

Najstarszym budynkiem w mieście jest 
Dom pod Czerwonym Jeżem w Dziel-
nicy Zamkowej. Zbudowany około 1260 
roku, służył na zamku jako jedyna ta-

Ozdobne Kąpielisko termalne Széche-
nyiego jest największym tego rodza-
ju obiektem w Europie.

Pałac Królewski jest najbardziej  
widocznym elementem pano-
ramy Budapesztu. Odwiedź go 
osobiście lub podziwiaj go z da-
leka, zwłaszcza gdy jest oświe-
tlony w nocy.

Gül Baba türbéje

werna, a także był miejscem pierwszego 
przedstawienia teatralnego w Budzie.

Najdłuższą arterią Budapesztu jest ulica 
Üllői, która liczy 15 km długości. Najdłuż-
szym mostem na Dunaju jest most Árpá-
da, o długości 981 metrów.

W Budapeszcie znajduje się pierwsza 
linia metra w kontynentalnej Europie, a 
jednocześnie druga na świecie po Lon-
dynie. Milenijna linia metra biegnie pod 
Aleją Andrássyego, zabierając pasażerów 
ze śródmiejskiego Placu Vörösmartyego 
na Plac Bohaterów, przestrzeń otoczoną 
przez Muzeum Sztuk Pięknych i Galerię 
Sztuki.



21SKARBY BUDAPESZTU 

Festiwal Budapeszteńska Wio-
sna prezentuje wszelkie rodzaje 
kultury w miejscach tak różnych, 
jak Dom Sztuki Współczesnej 
Trafó w przebudowanym budynku 
dawnej stacji transformatorowej i 
budynek Akademia Muzyki Liszta 
będący arcydziełem secesji z 1907 
roku. 

Budapeszt posiada teatr naro-
dowy od 1837 roku. W 2002 roku 
otwarto jego nowoczesną siedzibę 
w miejscu, które stało się głównym 
kompleksem kulturalnym, z wido-
kiem na Dunaj w południowej czę-
ści Pesztu. Wraz z Müpą (Művésze-
tek Palotája, „Pałac Sztuk”) mieści 
również Narodową Salę Koncer-
tową Bartoka, Teatr Festiwalowy 
oraz Muzeum Ludwiga. Dzięki 
niez równanej akustyce sala Bar-
toka gości najbardziej prestiżowe 
orkiestry świata.

Teatr Festiwalowy jest preferowa-
ny przez zespoły tańca współcze-
snego, które pojawiają się również 
w nowym Narodowym Teatrze 
Tańca otwartym w Parku Milenij-
nym.

Do czołowych zespołów należą Recirquel, pre-
zentujący wielokrotnie nagradzaną fuzję tańca, 
współczesnego cyrku i ruchu akrobatycznego.Akademia Muzyki im.  

Franciszka Liszta

OPERY BUDAPESZTU, JEDNA W ZDOBNYM W ZŁO-
CENIA GMACHU ORAZ TEATR ERKEL, GŁÓWNE 
CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ, PRESTIŻOWA 
AKADEMIA MUZYCZNA, ORKIESTRY SYMFONICZNE 
I NOWY NARODOWY TEATR TAŃCA ZAWSZE OFE-
RUJĄ WYSOKIEJ JAKOŚCI SPEKTAKLE WYSTAWIA-
NE W SALACH, KTÓRYCH JUŻ TYLKO SAMA WSPA-
NIAŁOŚĆ ARCHITEKTURY ZASŁUGUJE NA PODZIW.

MIASTO LISZTA 
I OPERY

KULTURA PRZEZ STULECIA

Węgierski Balet Narodowy występuje głównie 
na scenie Teatru Erkel. Wzniesiony w 1911 roku 
jako Opera Ludowa, z największą wówczas salą 
koncertową w kraju została przyłączona do 
Opery w 1951 roku.

Dom Opery
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BUDAPESZT JEST MIASTEM FASCYNUJĄCYCH WYSTAW, OD ANTYCZ-
NYCH RELIKTÓW DO SZTUKI RENESANSU I AWANGARDY, I OBEJMUJE 
HISTORIĘ OD EPOKI KAMIENNEJ AŻ PO OKRES KOMUNIZMU I CZASY 
NAJNOWSZE. 

W malowniczej scenerii Dzielnicy Zam-
kowej i Placu Bohaterów, Węgierska 
Galeria Narodowa wraz z Muzeum Sztuk 
Pięknych gromadzą największą kolekcję 
sztuki na Węgrzech. W Pałacu Królew-
skim w Galerii Narodowej znajdują się 
dzieła pochodzące z okresu od 1800 roku 
do dnia dzisiejszego, zarówno węgier-
skie - Munkácsy'ego, Csontváry'ego - jak 
i międzynarodowe, Cézanne'a i Moneta. 
Na Placu Bohaterów znajduje się również 
Galeria Sztuki z wystawami współczesnej 
sztuki węgierskiej.

Odnowione i ponownie otwarte w 
2019 roku Muzeum Sztuk Pięknych 
prezentuje dawnych mistrzów 
- Tycjana, Goyę - oraz sztukę wę-
gierską do XIX wieku i klasyczne 
antyki.

Neoklasycystyczne Muzeum Narodo-
we prezentuje historię Węgier od cio-
sanych w kamieniu narzędzi z epoki 
paleolitu po wyszukany średniowiecz-
ny płaszcz koronacyjny, aż do urbani-
zacji miejskiego Budapesztu.

Nowsza historia Węgier stanowi te-
matykę Muzeum Domu Terroru, 
które zajmuje dawną siedzibę Ko-
munistycznego Urzędu Bezpieczeń-
stwa i przedstawia popełnione tutaj 
okrucieństwa oraz upamiętnia ofia-
ry. Położony w otwartym plenerze w 
odległej XXII dzielnicy miasta Park 
pamięci jest miejscem spoczynku 
gigantycznych pomników, które nie-
gdyś dominowały w Budapeszcie w 
czasach radzieckich.

Na placu Parad w dzielnicy zamkowej 
zachwycająca wystawa upamiętnia 
wielkiego węgierskiego iluzjonistę 
Harry'ego Houdiniego. 

Muzeum Narodowe

WIELCY MISTRZOWIE  
I NOWOCZESNA HISTORIA

OD EPOKI KAMIENNEJ AŻ PO AWANGARDĘ 

Wśród eksponatów znalazły się oryginalne kajdanki i klucze do 
zamków Houdiniego, oraz plakaty promujące jego występy. Twoja 
wizyta kończy się pokazem magii na żywo.

Muzeum Dom Terroru
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NIEBIAŃSKA WĘGIERSKA KUCHNIA 
OD PRZYSTAWEK DO DESERÓW

BOSKIE DANIA DOMOWEJ KUCHNI

PIKANTNA, MIĘSNA, POŻYWNA, KOLOROWA I PYSZNA - KUCHNIA 
WĘGIERSKA JEST NIEBIAŃSKA, OD PRZYSTAWEK I SPECJALNYCH ZUP 
PO WYJĄTKOWE DANIA I DEKADENCKIE DESERY.

Najbardziej znane ciastka to klasyczne Dobos i Es-
terházy, na Węgrzech wynaleziono również orze-
chowo-morelowy przekładaniec zserbó.

Z przystawek godną uwagi jest gęsia wątróbka 
- Węgry są jej drugim największym producen-
tem i wiele restauracji oferuje ją w swoim menu. 
Wśród licznych zup wyróżniają się zupa gula-
szowa z kostkami wołowiny i warzywami, zupa 
rybna z karpiem, sumem lub sandaczem, rosół 
Újházi, zupa fasolowa i popularna latem zupa 
owocowa na zimno.

Jeśli chodzi o dania główne, Węgry dumne są ze 
swojego gulaszu, przyrządzanego z wolno goto-
wanej wołowiny lub kurczaka przyprawionego 
papryką, jako charakterystyczne danie zwane 
csirkepaprikás. Nadziewana kapusta, gołąbki 
nadziewane mieloną wieprzowiną, pojawią się 
w chłodniejszych miesiącach, a lecsó, węgierski 
ratatouille, przygotowywane jest późnym latem. 
Tradycyjne potrawy z gotowanych jarzyn można 
przyrządzić z soczewicy, grochu lub dyni, poda-
wać z jajkiem lub pokrojoną kiełbasą.

Należy także zwrócić uwagę na takie węgier-
skie specjały, jak befsztyk wołowy z szarego 
bydła i wieprzowina z mangalicy, miejscowej 
rasy świni, która odrodziła się w ostatnich cza-
sach. Warzywa na dodatki są świeże, sezonowe 
i często ekologiczne.

Węgry przodują w deserach. Obfite naleśniki 
Gundela są nadziewane masą z orzecha włoskie-
go i rumu i polane sosem z ciemnej czekolady, 
ciastko biszkoptowe Somlói to biszkopt wanilio-
wy z sosem czekoladowym, rumem, rodzynkami 
i bita śmietaną, a túrógombóc to słodkie pierogi 
z twarogiem w słodkim sosie z kwaśnej śmietany. 

Świniobicie to rytualne spotkanie, które-
go efektem są smaczne kiełbaski, bekon, 
skwarki i salceson.

Túrógombóc

Nadziewana papryka
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W RAMACH GASTRONOMICZNEGO WSPÓŁZAWODNICTWA 
POCZYNAJĄC OD ROSNĄCEJ LICZBY RESTAURACJI Z GWIAZ-
DKAMI MICHELINA DO NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI KIOSKÓW 
STREET-FOODÓW, KULINARNA SCENA W BUDAPESZCIE GRA 
WIODĄCA ROLĘ W EUROPIE ŚRODKOWEJ.

OD WYKWINTNEGO OBIADU 
PO DOSKONAŁE POTRAWY 

KUCHNI ULICZNEJ

WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ JAKOŚĆ  

Desery i słodkie smakołyki z ręki są pyszne, jak i naleśniki w wielu sma-
kach i ulubiony węgierski kürtőskalács, inaczej ciasto kominkowe.

Podczas gdy moda na burgery ogar-
nęła Europę, tutaj na Węgrzech po-
pularne pozostają inne uliczne dania, 
w szczególności lángos, smażony na 
oleju placek pokryty kwaśną śmietaną i 
czosnkiem, w razie potrzeby z wieloma 
innymi dodatkami. 

Pierwszy lokal w regionie, który otrzymał 
dwie gwiazdki Michelina, Onyx, mieści się 
w eleganckiej kawiarni Gerbeaud w cen-
tralnym punkcie na placu Vörösmarty. Na-
groda została ogłoszona w 2018 roku, kiedy 
trzy inne restauracje - Borkonyha, Costes 
i Costes Downtown - również otrzymały 
gwiazdki. Każdy z członków tego znako-
mitego kwartetu utrzymał swój status Mi-
chelina w 2019 roku, kiedy to kolejne Babel 
i Stand zostały uznane w podobny sposób.

Jeszcze nie tak dawno byłoby nie do pomy-
ślenia, żeby typowo węgierskie danie w stylu 
wiejskim wkradło się do menu najwyższej 
klasy restauracji; jednak obecnie czołowi 
węgierscy szefowie kuchni z dumą wprowa-
dzają na nowo takie tradycyjne receptury. 
Oprócz restauracji na najwyższym poziomie 
można również zapoznać się z kultowymi 
daniami kuchni węgierskiej w wielu znako-
mitych bistrach czy wysokiej jakości lokalach 
kuchni ulicznej. Jednym z centrów kulinar-
nych jest Targ Śródmiejski przy ulicy Hold, 
gdzie można wybierać spośród kilku atrak-
cyjnych punktów gastronomicznych.

Elegancko odnowiony Targ Śród-
miejski, będący wizytówką najlep-
szych węgierskich produktów, ta-
kich jak wołowina z szarego bydła 
i wieprzowina z mangalicy, jest sam 
w sobie celem gastronomicznym, 
gdzie w porze obiadowej panuje 
gwarne biesiadowanie.

Lángos
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Znany ze swoich restauracji i straganów z 
produktami, Targ Śródmiejski jest nasta-
wiony na wymagających klientów, czę-
sto z pobliskich biur. Miejscowi i turyści 
wybierają Wielką Halę Targową, gdzie 
dwie kondygnacje straganów wypełniają 
historyczną przestrzeń odnowioną sto lat 
po jej pierwotnym otwarciu. To właściwe 
miejsce do znalezienia pamiątek takich 
jak papryka, przyprawy i miód. 

Niedawno odnowiona hala targowa przy 
Placu Klauzál w dzielnicy żydowskiej obej-
muje zalane słońcem przestrzenie ze świe-
żymi owocami i warzywami, nabiałem i 
produktami mięsnymi oraz z ruchliwymi 
restauracjami poziomie galerii.

Targ Czakó w Budzie mieści się w sta-
rym chłopskim domu, w którym mio-
dy, dżemy i sery przyciągają regularnie 
weekendowych klientów. Obok centrum 
handlowego Mammut, Targ przy ulicy 
Fény specjalizuje się w produktach orga-
nicznych i sezonowych, takich jak grzyby 
leśne. Klienci tutaj zazwyczaj chętnie pła-
cą trochę więcej.

W dalszej części miasta w Óbuda znajduje 
się nadrzeczny targ Római na dziedzińcu 
Nánási, gdzie dzieci mogą bezpłatnie ko-
rzystać z parku i placu zabaw.

ZAKUPY DLA SUKCESU – GDZIE 
GWIAZDY KUCHNI UZUPEŁNIAJĄ 

SWOJE ZAPASY 

OD WCZESNYCH GODZIN PORANNYCH NA TARGOWISKACH 
WOKÓŁ BUDAPESZTU KUPUJĄCY SZUKAJĄ ŚWIEŻYCH WARZYW 
I PYSZNYCH KAWAŁKÓW MIĘS NA RODZINNY POSIŁEK. RÓWNIEŻ 
SZEFOWIE KUCHNI POZYSKUJĄ TU SWOJE NAJLEPSZE SUROWCE 
DO RESTAURACYJNYCH KUCHNI. SERY, MIÓD I DŻEMY POCHODZĄ 
BEZPOŚREDNIO OD PRODUCENTÓW, SĄ TU SEZONOWE I CZĘSTO 
EKOLOGICZNE OWOCE.

Wielka Hala Targowa

Targ Śródmiejski

Rynki umożliwiają kupującym pozyskiwanie 
serów, mięs, owoców i warzyw bezpośrednio 
od producentów. To najlepsza gwarancja, że 
to, co kupujesz, pochodzi z lokalnych upraw i 
wspiera rodzime gospodarstwa.

ZACHWYCAJĄCE BAZARY BUDAPESZTU 

Stojąca nad Dunajem Wielka Hala 
Targowa została zbudowana w 
1897 r., wtedy specjalny kanał 
umo żliwiał handlarzom transpor-
towanie towarów drogą wodną. 
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Miasto było niegdyś otoczone 
winnicami. Wzgórza Budy były 
pokryte plantacjami winorośli, 
tak jak w czasach rzymskich pra-
wie 2000 lat temu. Inne gleby w 
dalszych częściach Węgier oka-
zały się wówczas bardziej korzyst-
ne dla uprawy, ale w Budapeszcie 
zachowało się umiłowanie wina, 
czego możemy doświadczyć w 
restauracjach i barach przezna-
czonych dla tego specjalnego 
napoju. 

Obecnie winiarnie są trendy i 
jednocześnie tradycyjne, modne 
i zarazem nieformalne, niedro-
gie i jednocześnie wymagające. 
Ich luźny styl i wystrój przyciąga 
młode pary, osoby podróżujące 
w interesach i ciekawskich go-
ści, oferując lokalne przysmaki 
- sery, wędliny, szynkę, delikatne 
przetwory i smaczny chleb - jako 
dodatek do orzeźwiających win 
białych z rejonu Balatonu lub 
treściwych i pełnych czerwonych 
win z Villány.

I koneserzy, jak i zwykli konsu-
menci doceniają, że winiarnie te 
dostarczają istotnych informacji 
na temat oferowanych win, ich po-
chodzenia i cech, zachęcając pro-
ducentów do zaprezentowania 
swoich najnowszych wyrobów. 

Szczególnie popularne 
są wieczory poświęcone 
danemu regionowi, sty-
lowi wina lub szczepowi 
winorośli.

BUDAPESZT JAKO WSPÓŁCZESNA METROPOLIA WZRASTAŁ 
RÓWNOLEGŁE Z WĘGIERSKIM PRZEMYSŁEM WINIARSKIM. 
PRODUCENCI Z KLUCZOWYCH REGIONÓW TOKAJU, BALATONU, 
VILLÁNY LUB EGER UPRAWIAJĄ CZERWONE I BIAŁE WINOROŚLE 
O WYJĄTKOWEJ JAKOŚCI. 

ZAKOSZTUJ DOBREGO WINA 
W BUDAPESZCIE

IN VINO VERITAS

Tak jak najlepsze hotele i restauracje prezentują 
prawdziwie światowe standardy, tak i winiarnie po-
szły w ich ślady. Budapeszt jest również dobrze znany 
ze swojej historii produkcji tradycyjnego wina musują-
cego. Spróbuj bąbelków powstałych w okolicy stolicy!

Wrześniowy Budapeszteński 
Festiwal Wina odbywa się w 
wysublimowanej scenerii Zam-
ku Królewskiego w Budzie i jest 
główną prezentacją branży, ale 
również przez całe lato w ca-
łym mieście można zobaczyć 
miejscowych konsumentów 
pijących szprycery, najbardziej 
popularny węgierski sezonowy 
napój znany tutaj jako fröccs, z 
winem i wodą sodową w róż-
nych proporcjach.



33SKARBY BUDAPESZTU 

KAŻDEJ NOCY, CZY JESTEŚ NA BYŁYM STATKU TOWAROWYM ZACUMOWANYM 
NA DUNAJU, CZY W ANIMOWANYM KLUBIE FOLKLORY STYCZNYM, W 
BUDAPESZCIE ZAWSZE MOŻESZ CIESZYĆ SIĘ MUZYKĄ NA ŻYWO. MIEJSCA 
ROZCIĄGAJĄ SIĘ OD GŁÓWNEGO PLACU W CENTRUM MIASTA DO ODLEGŁEJ 
POŁUDNIOWEJ BUDY.

BUDAPESZT PO ZMROKU 

Najbardziej wyjątkowe miejsce z muzyką na 
żywo jest jednocześnie również najbardziej 
zróżnicowane. A38, to dawny statek towa-
rowy zacumowany przy moście Petőfiego, 
obecnie gości muzykę wszystkich gatun-
ków, włączając w to rocka, indyjską i elektro-
niczną wykonywaną na scenach wewnątrz i 
na zewnątrz statku.

Najbardziej znaną estradą w mieście jest 
Klub Akvárium w centralnym punkcie 
placu Elżbiety, składający się z trzech sal 
wewnętrznych i tarasu do spotkań towarzy-
skich.

W pobliżu znajduje się imprezowe oko cy-
klonu, w którym przy ulicach Akácfa, Kazin-
czy, Dob i Király znajdują się słynne bary w 
ruderach. Długi dziedziniec pomiędzy uli-
cami Dob i Király, Dziedziniec Gozsdu jest 
usiany imprezowymi spotami.

Dalej w południowej części Budy znajduje 
się Budański Dom Muzyki Fonó nasta-
wiony na żywą folkową muzykę Węgier i 
ich regionu. Organizowane tutaj wieczory 
taneczne „táncház” (węg. „dom tańca”) są 
od dawna odrodzoną tradycją imprez inte-
raktywnych, w których początkujący przed 
zabawą uczą się kroków tańca.

Budapest Jazz Club zajmuje lokal dawnego 
kina w rozwijającej się dzielnicy Újlipótváros, 
a Opus Jazz Club to miejsce, w którym tacy 
muzycy jak Keith Tippett i Django Bates 
docenili obecność rzadkiego fortepianu Fa-
zioliego.

BUDAPESZT OŻYWA

Przyjeżdżające do miasta 
największe międzynarodo-
we zespoły zwykle grają w 
hali sportowej Papp László 
Budapest Sportaréna lub 
latem na otwartych plene-
rach Parku Budapeszt.

Specjalność Budapesztu, bary w ruderach mieszczą się w opuszczo-
nych lub prawie pustych budynkach, wypełnionych przypadkowymi 
meblami i modną sztuką miejską. Rozrywkę zapewniają pulpity dla 
DJ, a czasem pokazy filmów lub wideo.



35SKARBY BUDAPESZTU 

BUDAPESZT JEST NAJLEPIEJ WIDOCZNY Z GÓRY, TEN CUDOWNY 
KRAJOBRAZ MIASTA WIDZIANEGO Z LOTU PTAKA. NA SZCZĘŚCIE 
JEST TO DOSTĘPNE NIE TYLKO DLA OSÓB PŁACĄCYCH NAJ-
WYŻSZE CENY W DOLARACH ZA APARTAMENTY HOTELO-
WE Z PANORAMĄ: KAŻDY MOŻE Z TEGO SKORZYSTAĆ PRZY 
WYPADZIE NA KOKTAJL, ŁYŻWY LUB ĆWICZENIA JOGI.

ZABAWA Z PANORAMĄ W 
BUDAPESZCIE  

REKREACJA NA DACHACH BUDYNKÓW

Bary na dachach Budapesztu zapew niają 
nie tylko zapierające dech w pier siach 
widoki na miasto i jego wspaniałe zabytki, 
ale wiele z nich działa przez cały rok. Latem 
może tam działać DJ, a fantastyczny 
zachód słońca stanowi tło dla atmosfery 
imprezy. Jedno ze współczesnych miejsc, 
miejski hotel butikowy otwarty w 2020 
roku za Operą, ma również basen obok 
eleganckiego baru koktajlowego.

Niektóre bary na dachach działają naj-
lepiej zimą, instalują przytulne igloo z 
tematycznymi meblami i polecają rozg-
rze wające, sezonowe napoje. Grzane 
wino jest szczególnie popularne wśród 
lokalnych mieszkańców.

W zimie dachy zamieniają się także w 
lodowiska, gdzie ser wo wane są drinki i 
inne napoje, a w oddali migoczą światła 
Budapesztu. 

Niektóre restauracje hotelowe również 
korzystają z panoramicznych lokalizacji, 
oferując brunch z widokiem i kolacje o 
zachodzie słońca.

Sesje jogi odbywają się w Budapeszcie w języku węgierskim i 
angielskim, ale w szczególności warta uwagi jest jedna odby wa ją-
ca się na dachu hotelu w centrum miasta. Zrelaksuj się, rozciągnij i 
podziwiaj widok, doładowując się pod okiem fachowców.

Niektóre ekskluzywne hotele 
umi eszczają swoje strefy spa w 
pa no ramicznych punktach wido-
kowych, umożliwiając swoim go-
ściom i gościom z zewnątrz zanu-
rzenie się w luksusie i podziwianie 
wspaniałych widoków.

SZCZYTY 
DACHOW
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W pobliżu synagogi przy ulicy Rumbach Se-
bestyén znajduje się wystawny portret ce-
sarzowej Elżbiety, który wita w dzielnicy na-
zwanej na cześć tej szanowanej habsburskiej 
królowej. Erzsébetváros, „Miasto Elżbiety”, jest 
dziś wypełnione sztuką uliczną nawiązującą 
do historii Węgier.

To tutaj znajduje się rozległy mural upamięt-
niający słynne zwycięstwo węgierskiej druży-
ny piłkarskiej nad Anglią w 1953 roku, opisane 
w gazetowym reportażu.

Skręcając w ulicę Wesselényi widzimy repli-
kę wydania czasopisma Time z 1956 roku na-
zywającą węgierskiego bojownika o wolność 
„Człowiekiem Roku” i oddającą hołd młodym 
bohaterom antysowieckiego powstania.

W innych miejscach sztuka uliczna przybiera 
formę rzeźby. Dzieła ukraińskiego artysty Mi-
hajła Kołodki łączą historię miasta z kulturą 
popularną. Na Placu Kálmána Szélla jego Elek 
Mekk, postać nieporadnego koziołka z bajki 
dla dzieci szuka miejsca na niezdarny znak dro-
gowy. Zagraniczni goście rozpoznają znanego 
z telewizyjnego serialu detektywa Columbo na 
ulicy Miksy Falka, przy którym widoczna jest 
obrysowana kredą leżąca postać surykatki z 
pistoletem, tak jak na miejscu zbrodni. 

Kołodko rozkoszuje się także mitologią VII 
dzielnicy miasta, przedstawiając nurka znaj-
dującego klucz do kawiarni New York Cafe oraz 
pianistę, który skomponował wiecznie żywy hit 
Gloomy Sunday.

SZTUKA

MASYWNE MURALE, RZEŹBY POP-UP I PRZYPADKOWE SYMBOLE - 
BUDAPESZT JEST PRZEPEŁNIONY PRZYKŁADAMI SZTUKI MIEJSKIEJ. 
UDERZAJĄCE MALOWIDŁA ROZJAŚNIAJĄ MIASTO, STARE MURY 
SŁUŻĄ JAKO OGROMNE PŁÓTNA, A DZIWNE FIGURKI POJAWIAJĄ SIĘ 
JAKBY ZNIKĄD.

KOSTKI, QUEENS I COLUMBO 
- MIEJSKA SZTUKA W 

BUDAPESZCIE

LOKALNA HISTORIA W DUŻEJ SKALI I W DETALU 

MIEJSKA

Malarstwo Okudart Rzeźba Kołodki

Widok kostki Rubika odzwierciedla 
sprytny kod stworzony przez jej wyna-
lazcę, Węgra Ernő Rubika.
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BUDAPESZT JEST NIE TYLKO PRZYJAZNY DLA DZIECI, ALE 
RÓWNIEŻ NASTAWIONY NA RODZINY. WSZĘDZIE ZNAJDZIE SIĘ 
COŚ ABY UTRZYMAĆ AKTYWNOŚĆ I ROZRYWKĘ MALUCHÓW, W 
BUDYNKACH I NA ŚWIEŻYM POWIETRZU, PRZEZ CAŁY ROK. 

ZABAWA DLA CAŁEJ RODZINY  
BUDAPESZT ZABAWĄ DLA DZIECI! 

Farma niedźwiedzi w Veresegyház

Zoo w Budapeszcie często wita nowo 
narodzone zwierzęta, aby dołączyły do 
ssaków, ptaków, owadów i gadów, które 
zamieszkują tutaj różne strefy. Tuż obok 
znajduje się dumny tradycyjny Buda-
peszteński Cyrk, gdzie na arenie wystę-
pują klauni, akrobaci, magicy, żonglerzy i 
artyści na trapezie. 

Tuż za Budapesztem leżą Wildlife Park 
Budakeszi oraz Farma niedźwiedzi w 
Veresegyház, gdzie odwiedzający mogą 
zobaczyć zwierzęta w ich naturalnym 
środowisku, zapewniając sobie edukację 
i dzień pełen wrażeń.

Góra Jánosa to idealne miejsce na rodzin-
ny piknik. Najlepiej dojechać do niej Ko-
lejką dziecięcą, w której pracują dzieci i 
którą prowadzą dorośli. Zimą można przy-
wieźć sanki i ulepić bałwana na stokach. 

Skanzen Szentendre to skansen znajdujący 
się o godzinę drogi od Budapesztu. Dzieci 
mogą tu spróbować warsztatów rękodzieła, 
poznać dawne sposoby życia i podziwiać 
dziką przyrodę w mini-zoo.

Wejście do Tropicarium jest jak 
nurkowanie na dnie oceanu dzięki 
znajdującemu się w nim akwarium. 
Poznaj wszystkie sześć gatunków 
rekinów i płaszczek pływających 
nad twoją głową.

Skansen w Szentendre

Centrum Nauki Csopa, znane również 
jako Pałac Cudów, to ogromny dom za-
baw, w którym ponad 100 gier i ekranów 
uczy zjawisk fizyki w sposób zabawny 
i interaktywny. Nikt nie będzie miał za-
strzeżeń, jeśli dzieci dotkną tu ekspona-
tów. I o to właściwie chodzi. Informacje 
są podane również w języku angielskim.

NIEDŹWIEDZIA

FARMA
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Najpopularniejszym zielonym plenerem Budapesztu jest Park 
Miejski z boiskami sportowymi i przyrządami gimnastycznymi na 
wolnym powietrzu. Jest tutaj dużo miejsca na spacer lub przejażdż-
kę rowerem. 

Ogrody Królewskie przy Várkert Bazár oferują dalsze możliwości 
rekreacji na świeżym powietrzu z widokiem na Dunaj. Wyspa Mał-
gorzaty jest atrakcyjna dla rowerzystów i biegaczy, ale na spokojny 
spacer najlepiej wybrać jej Ogród Japońskim i średniowieczne ruiny.

Jest sporo miejskich terenów zielonych, od trawiastego obszaru 
centralnego Placu Szabadság w cieniu okazałego Pałacu Giełdy, po 
niedawno otwarte ogrody otaczające równie okazałe Muzeum Naro-
dowe.

Wyspa Małgorzaty

Pałac Várkert

JAK NA PEŁNĄ ZGIEŁKU METROPOLIĘ O BLISKO DWÓCH 
MILIONACH MIESZKAŃCÓW BUDAPESZT MA LUKSUS PO-
SIADANIA ROZLEGŁYCH TERENÓW ZIELONYCH, PARKÓW, 
OGRODÓW BOTANICZNYCH ORAZ ZACISZNYCH LASKÓW, 
DZIĘKI KTÓRYM MIASTO JEST TAK ATRAKCYJNE. 

 WIELKIE ZIELONE PLENERY 
BUDAPESZTU 

ŻYCIE W PARKU I SPACERY NA ŁONIE NATURY 
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ŻYCIE W PARKU

Park Miejski

Wieża widokowa Elżbiety

Trochę powyżej znajduje się Normafa, która 
jest bramą do wzgórz Budy, rozległego obszaru 
dziewiczej przyrody, w większości chronionego, 
częściowo należącego do Parku Narodowego 
Dunaj-Ipoly, obejmującego szlaki turystyczne, 
stajnie i punkty widokowe. 

W mieście znajduje się ogród botaniczny Fü-
vész kert  posiadający około 8 000 odmian ro-
ślin, z których część pochodzi jeszcze z czasów 
dinozaurów. 

Arboretum w Budzie to teren dawnej winnicy położonej na niższych 
zboczach wzgórza Gellérta założone jako park francuski w 1876 roku. 
Podczas odwiedzin tego bogatego w zieleń miejsca przyszli ogrodnicy 
krajobrazu i winiarze ćwiczą tu swoje umiejętności.

Dalej za parkiem Városliget w dzielnicy 
Zugló niedawno ponownie otwarto dla 
zwiedzających Ogród Japoński . Są tu rów-
nież herbaciarnia, jezioro i kaczki manda-
rynki, a także tradycyjne zdobienia. 
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WIEK KAWIARNIANEJ 
KULTURY

GDZIE HISTORIA PRZEPLATA SIĘ Z KAWĄ

BUDAPESZTEŃSKIE KAWIARNIE OPOWIADAJĄ HISTORIĘ 
JEDNEJ Z DWÓCH STOLIC C.K. MOCARSTWA, W KTÓREJ 
KULTURA WĘGIERSKA MOGŁA ROZKWITAĆ W TYCH BOGATO 
ZDOBIONYCH PRZYBYTKACH LITERATÓW.

W większości miast pamiątkowe 
tablice i posągi przedstawiają hi-
storię, zmiany kulturowe i przeło-
mowe wydarzenia. Budapeszt też 
ma ich wiele - ale siedząc przy fili-
żance kawy zwiedzający może do-
wiedzieć się o stolicy jeszcze więcej.

W otwartej w 1887 roku kawiarni Cen-
trál odbywały się spotkania redakcyj-
ne nowatorskiego pisma Nyugat.

W miarę jak Pest rozwijał się jako ośrodek 
miejski, mężczyźni spotykali się w kawiar-
niach. Tutaj panował język węgierski, a 
pisarze i artyści debatowali godzinami. 
Kawiarnia stała się forum wymiany myśli, 
szczególnie w kawiarni Pilvax, gdzie Sán-
dor Petőfi i jego rówieśnicy spiskowali w 
celu powstania przeciwko swoim habsbur-
skim panom w 1848 roku. Miasto zyskało 
teatry, codzienną prasę i wydawców ksią-
żek, a aktorzy, dziennikarze i pisarze spo-
tkali się przy kawie.
 
Najwspanialsza z nich Kawiarnia Nowy 
Jork, została otwarta w 1894 roku. Ozdo-
biona fontanną, weneckimi żyrandolami 
i freskami na suficie nadała nowy poziom 
kawiarnianej elegancji. Według legendy je-
den z pisarzy powiedział, że wyrzuci jej klu-
cze do Dunaju, aby nigdy się nie zamykała. 

Około sto lat później modne kawiarnie 
nowej fali serwują wyśmienitą kawę w 
rozwijających się dzielnicach, takich jak 
Újlipótváros, z odmianami bez laktozy i ze 
smacznymi ciastkami.

Kawiarnia Nowy Jork Kawiarnia Central
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BUDAPESZT JEST DOMEM UZNANYCH MIĘDZYNARODOWO PROJEK-
TANTÓW MODY, NAGRADZANYCH KOLEKCJI I SŁYNNYCH NA 
ŚWIECIE SUPERMODELEK. TYDZIEŃ MODY ŚRODKOWEJ EUROPY 
URZĄDZANY JEST KAŻDEGO KWIETNIA I PAŹDZIERNIKA W 
BUDAPESZCIE I UMOŻLIWIA NAJLEPSZYM PROJEKTANTOM MODY 
REGIONU ZAPREZENTOWAĆ ICH SEZONOWE KOLEKCJE.

W dodatku do miejsca światowego Dziedzictwa, reprezentacyjna Aleja 
Andrássyego jest pełna luksusowych sklepów. Budapeszt posiada rów-
nież Ulicę Mody, biegnącą wzdłuż pięciogwiazdkowych hoteli, przy której 
rezydują znane marki. Studia, pracownie i butiki rodzimych projektantów 
znajdują się również w centrum miasta.

Organizowany co dwa lata w tak prestiżowych miejscach jak Pałac Várkert  
lub Pałac Dorottya, ekstrawagancki Budapeszteński Tydzień Mody 
jest notowany zaraz po wielkiej piątce - Nowym Jorku, Paryżu, Lon-
dynie, Mediolanie i Berlinie - i przyciąga najlepszych krytyków mody 
i komentatorów świata. Budapeszt nie tylko stara się dotrzymywać 
kroku Wielkiej Piątce, ale Sandra Sandor, czołowa węgierska projek-
tantka mody regularnie wystawia również w Nowym Jorku i Londynie. 
Jej ubrania pod własną marką Nanushka, której sklep koncepcyjny zaj-
muje czołowe miejsce w centrum miasta, były noszone przez takie gwiaz-
dy jak Gigi Hadid i Gwen Stefani. 

Zwiedzający mogą zajrzeć do pracowni dobrze zapowiadających się pro-
jektantów w ich mieszkaniach, gdzie zostaną miłe przyjęci i będą mieli 
okazję rzucić okiem na proces twórczy.

Węgry również mają swoje własne uznane modelki, na 
przykład Barbara Palvin, Enikő Mihalik i Vanessa Axente.

BUDAPESZT STOLICĄ MODY  
EUROPY ŚRODKOWEJ

ZAPROJEKTOWANE PRZEZ WĘGRÓW, NOSZONE PRZEZ CELEBRYTÓW

Znana francuska szkoła 
mody Mod’Art Internatio-
nal działa w Budapeszcie 
od 2006 roku.
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FOTOGENICZNY BUDAPESZT MA STULETNIE TRADYCJE KRĘCE-
NIA FILMÓW. TO TUTAJ BRACIA LUMIÈRE PREZENTOWALI 
SWOJE PIERWSZE RUCHOME OBRAZY - I TO TUTAJ NAGRYWANO 
W OBECNYCH CZASACH TAK WIELE WAŻNYCH FILMÓW HOLLY-
WOOD.

BUDAPESZT W FILMACH 
…I AKCJA! Ledwie zaczął się XX wiek, kiedy bracia Lumière pokazali swoje pierwsze 

ruchome obrazy w Grand Hotel Royal w Budapeszcie, gdzie otwarto 
pierwsze kino w mieście.

Szybko rozwinął się krajowy przemysł filmowy, a producenci, reżyserzy i 
aktorzy spotykali się w kawiarni Nowy Jork. Wielu zabrało swój talent za 
granicę, w szczególności Sir Alexander Korda i Michael Curtiz.

Reżyser szeregu wyróżniających się filmów Curtiz był odpowiedzialny za 
Casablankę, w której zagrali jego rodacy Peter Lorre i S. Z. Sakall. Korda 
stał się kluczową postacią w brytyjskim przemyśle filmowym, a później 
nadano mu brytyjski tytuł szlachecki. Organizowane są wycieczki do jego 
pracowni w Etyek, niedaleko Budapesztu.

Od tego czasu okazały pejzaż Budapesztu był tłem dla klasycznych dra-
matów historycznych i filmów szpiegowskich, przedstawiających między 
innymi Paryż, Moskwę i Buenos Aires. Zostały tu nakręcone takie filmy jak 
Evita, Zawód: Szpieg, Ja Szpieg, Czerwona Jaskółka, a wśród gwiazd prze-
winęli się Will Smith, Bruce Willis i Angelina Jolie. Miejscowe profesjonalne 
ekipy i korzystne stawki podatkowe również przyciągają do Budapesztu 
duże produkcje filmowe.

Węgierski Narodowy Instytut Filmu w Budapeszcie zapewnia 
specjalistyczne szkolenia początkującym ekipom filmowym i 
technikom. 

Przejmujące sceny z wojennego dramatu Casablanca 
miały tragiczny aspekt w prawdziwym życiu, ponie-
waż grający kluczowe role Węgrzy, w tym reżyser Mi-
chael Curtiz, stracili w Europie rodziny i ukochanych.

Kawiarnia Nowy Jork
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BUDAPESZT OFERUJE FESTIWALE NA KAŻDĄ OKAZJĘ 
NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY DOTYCZY ON MUZYKI 
ROCKOWEJ FILMU, SZTUK PIĘKNYCH, MODY, WINA 
CZY GASTRONOMII.

Zorganizowany po raz pierwszy w 
1981 roku Festiwal Budapeszteń-
ska Wiosna to co najmniej dwa 
tygodnie kultury głównie wyso-
kiej, z muzyką klasyczną na naj-
wyższym poziomie. Nie brakuje 
też tańca, teatru i sztuk pięknych.
 
Zainaugurowany w 1993 roku, 
sierpniowy Festiwal na Wyspie 
odbywa się równocześnie na 
wielu estradach na wyspie (węg. 
”Sziget”) w północnej części Buda-
pesztu. W centrum uwagi są rock, 
pop, muzyka świata i muzyka elek-
troniczna, ale znajdziesz tu także 
film, teatr, cyrk i zajęcia dla dzieci.

FESTIWAL DOBRY  
NA KAŻDĄ OKAZJĘ

MIASTO FESTYNÓW I FESTIWALI

Muzyka na żywo i doskona-
łe przekąski podczas Festi-
walu Wina w Budapeszcie 
towarzyszą najlepszym w 
danym roku winom czer-
wonym i białym, w histo-
rycznym otoczeniu Zamku 
Królewskiego w Budzie.  

Sceny na których odbywają się wy-
darzenia Budapeszteńskiej Wiosny to 
zarówno szacowne - Pesztańskie Vi-
gadó i Teatr Erkela - jak i tętniące ży-
ciem, jak Klub Akvárium i statek A38.

CAFe Budapest to skrót od nazwy Contem-
porary Arts FEstival, który rozjaśnia kalen-
darz wydarzeń w październiku. Dodajmy do 
tego również Art Market Budapest i festi-
wal muzyki światowej Budapest Ritmo, co 
oznacza ponad dwutygodniowe kulturalne 
ekstrawagancje silnie związane ze sztuka-
mi wizualnymi, współczesnym cyrkiem, 
tańcem i brzmieniami nie tylko głównego 
nurtu.

Festiwale kulinarne obejmują szeroką gamę 
węgierskich specjałów, od wieprzowiny 
z mangalicy po rzemieślnicze piwa. Jeśli 
chodzi o wyśmienitą kuchnię, to najbardziej 
prestiżowym wydarzeniem jest czterodnio-
wy majowy Gourmet Festival obok wrze-
śniowego Budapeszteńskiego Festiwalu 
Wina. 

 Budapeszteński Festiwal Wina

 Festiwal na Wyspie

 Festiwal na Wyspie
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PONIEWAŻ BUDAPESZT UZNANO W 2019 ROKU ZA EUROPEJSKĄ STOLICĘ 
SPORTU, ZBUDOWANO TU NOWE, IMPONUJĄCE STADIONY A WIELE INNYCH 
ODNOWIONO. DZIĘKI TEMU MIASTU PRZYZNANO PRAWO GOSZCZENIA 
PRESTIŻOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH FINAŁÓW I TURNIEJÓW.

Budapeszt wyróżnia się w projektach obiektów 
sportowych i stadionach, a w 2017 roku gościł 
mistrzostwa świata w pływaniu FINA.

Elegancka Narodowa Arena Sportów Wod-
nych Alfréda Hajósa na wyspie Małgorzaty 
pochodzi z 1930 roku, i niedawno była gospoda-
rzem dwóch Mistrzostw Europy w Pływaniu, a 
także finałów zawodów FINA. W 2017 roku wo-
kół kąpieliska Dagály, klasycznego kompleksu 
otwartego w 1948 roku zbudowano elegancką, 
współczesną Arenę Dunaju.

Otwarty w 1953 roku dawny Stadion Ludowy 
został przebudowany w latach 2018-19 i nazwa-
ny imieniem największej węgierskiej gwiazdy 
futbolu, która wsławiła oryginalny stadion.

BUDAPESZT JAKO ORGANIZATOR 
WIELKICH FINAŁÓW WYDARZEŃ 

SPORTOWYCH

OD PIERWSZEJ OLIMPIADY DO ŚWIATOWYCH 
MISTRZOSTW SPORTÓW WODNYCH

Przed I wojną światową 
miasto było faworytem do 
organizacji igrzysk olimpij-
skich w 1920 roku, planowa-
no budowę stadionu naro-
dowego. Stał się on później 
kultowym Stadionem Ludo-
wym.

Alfréd Hajós był nie tylko mi-
strzem olimpijskim w pływaniu, 
który zdobył pierwsze złoto dla 
Węgier na inauguracyjnych 
igrzyskach olimpijskich w 1896 
roku, ale także architektem sta-
dionów. To on zaprojektował ory-
ginalne pływalnie, które gościły 
mistrzostwa FINA w 2017 roku.

Arena Dunaju

Arena Puskása
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FASCYNUJĄCE JEDNODNIOWE 
WYJAZDY Z BUDAPESZTU

POTRZEBUJESZ TYLKO GODZINĘ PODRÓŻY NA PÓŁNOC W ZA-
KOLE DUNAJU, ABY ODKRYĆ ŚREDNIOWIECZNE ZAMKI, WSPA-
NIAŁĄ BAZYLIKĘ I KOLOROWE GALERIE. JADĄC NA WSCHÓD 
LUB NA ZACHÓD W GÖDÖLLŐ ZNAJDZIEMY ZACISZNĄ KRÓ-
LEWSKĄ REZYDENCJĘ, A W ETYEK IDYLLYCZNĄ ATMOSFERĘ 
WYTWÓRNI WINA.

NAJWAŻNIEJSZE CELE ODWIEDZIN DOOKOŁA STOLICY

Szentendre

Szentendre to najpopularniejszy cel jednodnio-
wej wycieczki z miasta, do którego można łatwo 
dojechać z Budapesztu podmiejską kolejką elek-
tryczną HÉV lub regularnie kursującym statkiem. 
Miejscowość posiada kręte, brukowane uliczki 
nad którymi górują serbskie kościoły wypełnio-

ne błyszczącymi ikonami. To także miasto artystów, 
którego galerie i muzea posiadają fascynujące zbiory i 
są gospodarzami częstych wystaw.

Wyszegrad swoją świetność przeżywał w średnio-
wieczu. To tutaj król Maciej Korwin miał swój renesan-
sowy letni pałac, którego nastrojowe pozostałości 
zdobią panoramę krajobrazu. Dalej na górze Górny i 
Dolny Zamek sięgają wczesnego średniowiecza.

Największym budynkiem sakralnym na Węgrzech jest 
Bazylika w Ostrzyhomiu, która dominuje daleko nad 
horyzontem. 

Inna linia kolejki podmiejskiej HÉV biegnie na wschód 
do Gödöllő. Znajdujący się tutaj ozdobny Pałac 
Gödöllő był letnią rezydencją cesarza Franciszka Jó-
zefa i jego małżonki Elżbiety szanowanej tutaj jako 
mówiącą po węgiersku Sisi.

Rustykalna miejscowość Etyek jest znana z tradycji wi-
niarstwa. Wina można najlepiej degustować na pikni-
kach, które odbywają się tutaj w każdym sezonie. 

Podróż w górę rzeki do Zakola Dunaju, 
najlepiej odbyć statkiem lub wodolotem, 
oferuje ona wspaniałe widoki na toczą-  
cą swe wody rzekę otoczoną przesuwa-
jącą się zielenią.

Gödöllő posiada również własne ogrody botaniczne, w któ-
rych znajduje się wiele gatunków chronionych spośród 500 
odmian roślin rosnących wokół ładnego stawu.

Gödöllő
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BUDAPESZT JEST OTOCZONY PRZEZ NATURALNE ATRAKCJE IDEALNE DO 
WĘDRÓWKI, JAZDY ROWEREM I REKREACJI W PLENERZE. WIĘKSZOŚĆ 
Z NICH NAJLEPIEJ NADAJE SIĘ NA WYCIECZKI JEDNODNIOWE, ALE 
DOSTĘPNE SA TAKŻE MOŻLIWOŚCI ZAKWATEROWANIA

Kisoroszi to urocze miejsce wycieczek 
nad wodę, położone na północnym 
krańcu dziewiczej wyspy Szentendrei. 
Oferuje ono jazdę konną, pole golfowe 
oraz plażę popularną wśród podróżują-
cych kamperami, kajakarzy i rodzin.

Położone naprzeciwko gór Börzsöny 
Zebegény jest idealnym terenem do 
uprawiania turystyki pieszej, ze wspa-
niałymi widokami na Zakole Dunaju 
w miejscu, gdzie rzeka zaczyna wić się 
pomiędzy górami, zanim skręci na po-
łudnie za Vác.

Miejscowość Királyrét jest najbardziej 
znana z wąskotorowej kolejki leśnej, 
która biegnie z Kismaros nad Dunajem. 
Rowerzyści mogą się tu zatrzymać po 
drodze i odkrywać wspaniałe tereny na 
świeżym powietrzu. Wiele osób przy-
bywa ze stolicy w te rejony oddalone 
od linii kolejowych dla wędkowania lub 
na rodzinne pikniki.

Zebegény leży na głównej linii 
kolejowej między Budapesztem 
a Bratysławą, z drugim co do 
długości mostem kolejowym 
na Węgrzech.

Zakole Dunaju Zebegény

POZA UTARTYMI SZLAKAMI 
UKRYTE ZACISZNE ZAKĄTKI W POBLIŻU BUDAPESZTU
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Osoby planujące wizytę w Dobo-
gókő mogą sprawdzić warunki po-
godowe za pomocą zainstalowanej 
tam internetowej kamery.

Jedno z najstarszych miejsc na zorganizo-
wane wycieczki piesze, góra Nagy-Hideg-
-hegy jest trzecim co do wysokości szczy-
tem w górach Börzsöny. Również tutaj 
zbudowano pierwszy wyciąg narciarski na 
Węgrzech, a od tamtego czasu stoki przy-
ciągają wielu miłośników pieszych wędró-
wek i narciarzy.

Pierwsze miejsce na Węgrzech, w którym 
otwarto leśne schronisko, Dobogókő, „Bi-
jący Kamień” przyciąga turystów od lat 90-
tych XIX wieku. Uznawane za „czakrą serca” 
Ziemi, jest z pewnością idealnym miejscem 
na regenerację sił, posiada wspaniałe wi-
doki na wiele szlaków turystycznych nad 
zakolem Dunaju, góry Börzsöny i góry Pi-
lis. Jednym z punktów orientacyjnych jest 
wysoka góra Prédikálószék z własną wieżą 
widokową. 

ZAKOLE
ZAKOLE

DUNAJU
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Wielu odwiedzających lubi zabrać coś 
do picia i delektowania się na pamiąt-
kę swojej podróży. 

Naturalnie słodkie wino Tokaji Aszú i 
czerwone wino Bikavér (czyli bycza 
krew) również zapewniają klasyczny 
smak Węgier, ich smaki są niepowta-
rzalne.  

Zwróć także uwagę na charaktery-
styczne kuliste butelki Unicum, które-
go historia jest podobnie niejasna jak 
sam ten ciemny smakołyk. Pochodzi z 
1790 roku, kiedy to ten ziołowy likier zo-
stał podany cesarzowi przez dr Zwac-
ka, od tego czasu jest produkowany 
przez tą samą rodzinę.

Pikantne węgierskie salami i papryka, 
luzem lub w proszku, są dostępne na 
każdym rynku i łatwe w transporcie.

Dla szukających czegoś, co wytrzy-
ma dłużej niż obiad, mamy ozdobne 
węgierskie hafty zdobiące wszelkie-
go rodzaju tradycyjne tkaniny, w tym 
ubrania, poszewki na poduszki i obru-
sy, a także elegancką porcelanę. 

AUTENTYCZNE 
WĘGIERSKIE UPOMINKI

WSPANIAŁE UPOMINKI I DOSKONAŁE PREZENTY

ŻADNA WYCIECZKA DO BUDAPESZTU NIE JEST KOM-
PLETNA BEZ ZAPAKOWANIA DO DOMU KILKU SPE-
CJALNYCH PREZENTÓW Z PODRÓŻY. NIEKTÓRE TRA-
DYCYJNE PRODUKTY ZOSTAŁY OKREŚLONE JAKO 
HUNGARIKUM: SĄ TO WYSOKIEJ JAKOŚCI CHARAKTE-
RYSTYCZNE WYROBY WĘGIERSKIE, IDEALNE NA AU-
TENTYCZNĄ PAMIĄTKĘ.

Popularność palinki sprawiła, że jest ona produkowana w 
eleganckich, smukłych butelkach i w różnych smakach. 

Po zawirowaniach historii Uni-
cum został przemycony poza 
Węgry, a wraz z nim tajna 
receptura, zanim udało się go 
odrodzić w latach 90-tych.
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Inną opcją transportu z lotniska 
jest usługa minibusów od miejsca 
do miejsca, w ramach której pa-
sażerowie są dowożeni lub odbie-
rani z określonego miejsca.

Z samego lotniska mamy do dyspozycji 
parę opcji dojazdu do miasta. Na zewnątrz 
terminalu przylotów znajduje się kiosk ob-
sługujący licencjonowane sieci taksów-
karskie, gdzie możemy zamówić taksówkę 
i uzyskać informację o szacunkowej cenie 
przejazdu w zależności od naszego celu. 

Obok stoiska taksówek znajdują się dwa 
przystanki dwóch linii autobusowych. 
Jedna z nich, linia 200E dowiezie nas do 
najbliższej stacji niebieskiej linii metra M3, 
która dowiezie nas na plac Ferenca Deáka, 
a druga to 100E, która dowiezie nas bezpo-
średnio do tego samego centralnego węzła 
komunikacyjnego. Wymagają one zakupu 
odmiennych biletów, sprzedawanych w 
automatach na przystanku, posiadających 
angielskojęzyczne menu oraz umożliwiają-
cych płatność kartą płatniczą. 

Budapeszt posiada doskonałą i rozległą 
sieć transportu publicznego składającą się 
z sieci metra, tramwajów, autobusów, trolej-
busów - a nawet statków. Bilety i karnety 
są dostępne w automatach na stacjach i 
przystankach oraz w centrach obsługi w 
węzłach komunikacyjnych.

Karta Budapest Card umożliwia nieograni-
czone korzystanie z transportu publicznego 
przez okres od 24 do 120 godzin, a także 
bezpłatny lub zniżkowy wstęp do zabytków, 
spa i na imprezy oraz zniżki w sklepach i re-
stauracjach. Dzięki karcie Budapest Card 
możesz poznać historyczne łaźnie, skoszto-
wać kuchni węgierskiej i skorzystać z ponad 
100 usług i atrakcji w cenach zniżkowych lub 
bezpłatnie.

GOŚCIE PRZYBYWAJĄCY DO BUDAPESZTU MOGĄ LICZYĆ NA SZYB-
KI I ŁATWY TRANSFER Z LOTNISKA, A NASTĘPNIE PO PRZYBYCIU DO 
MIASTA CZEKA NA NICH SPRAWNA SIEĆ KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ. 
DOSTĘPNA JEST DUŻA ILOŚĆ TAKSÓWEK, A CENTRUM MIASTA MOŻ-
NA PRZYJEMNIE PRZEMIERZAĆ SPACEREM.

MOŻLIWOŚCI TRANSPORTOWE 
BUDAPESZTU 

JAK PRZEMIERZYĆ BUDAPESZT I JEGO OKOLICE
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Położenie Węgier w sercu Europy sprawia, że są one łatwo dostępne. Lotnisko w 
Budapeszcie znajduje się 20 km na południowy wschód od stolicy i jest obsługiwane 
przez często kursujący autobus linii 100E, który jeździ bezpośrednio do centrum miasta. 
Regularne międzynarodowe połączenia kolejowe i autobusowe oferują malowniczą i 
przyjazną dla środowiska alternatywę dla podróży samolotem. Każdy główny dworzec 
kolejowy i autobusowy w Budapeszcie ma własną stację metra.

Drugie co do wielkości miasto kraju na wschodzie Węgier, Debreczyn również dysponuje 
bezpośrednimi połączeniami lotniczymi do takich miast, jak Barcelona, Londyn, 
Mediolan, Tel Awiw, Moskwa i Paryż.
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