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POD WZGLĘDEM ZASOBÓW KULTURY, ARCHITEKTURY I NATURALNEGO OTOCZENIA 
BUDAPESZT NALEŻY DO NAJPIĘKNIEJSZYCH MIAST NA ŚWIECIE. JEST METROPOLIĄ 
KIPIĄCĄ AUTENTYCZNYM ŻYCIEM, ZARÓWNO BARDZO HISTORYCZNĄ JAK I NOWO-
CZESNĄ W ODNIESIENIU DO KLASYCZNYCH JAK I MIĘDZYNARODOWYCH ASPEK-
TÓW EUROPEJSKIEJ STOLICY, STYMULUJE, JEST PEŁNA WOLNOŚCI I WITALNOŚCI.

Budapeszt leży w cudownym otoczeniu naturalnym oraz stworzo-
nym ręką człowieka co potwierdzają jego miejsca uznane przez 
UNESCO za Światowe Dziedzictwo takie jak Nabrzeża Dunaju, 
Dzielnica Zamkowa w Budzie oraz Aleja Andrássyego. Miasto sły-
nie z zapierającej dech w piersiach architektury oraz fotogenicznego 
widoku rzeki, jak również fantastycznych plenerów dla kwitnącego 
lokalnego przemysłu filmowego. 

Zróżnicowanej i pełnej wibracji gastronomii, wspartej bogatym kuli-
narnym dziedzictwem można zakosztować w restauracjach oce-
nionych gwiazdkami Michelina, nowoczesnych bistrach, rodzinnych 
jadłodajniach i eleganckich miejscach na drugie śniadanie. Hale tar-
gowe obfitują w świeże, lokalne produkty sezonowe. Kreatywność 
węgierskich mistrzów kuchni i niezapomniane aromaty ciągle rozwi-
jającej się węgierskiej kuchni oczarowują i porywają każdego gościa, 
czy to podczas delektowania się obiadem, czy podczas zagłębiania 
się w atmosferze historycznej kawiarni.

BUDAPESZT – MIASTO 
KIPIĄCE ŻYCIEM

SMAKI EUROPY

Dzielnica zamkowa w Budzie

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.

Bazylika Świętego Stefana

Życie kulturalne Budapesztu jest wielobarwne i 
żywe, składają się na nie występy światowej sła-
wy orkiestr w bogato zdobionych salach koncer-
towych, ciekawe wystawy i wybitne festiwale.

BUDAPESZT

Most Łańcuchowy
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NIECH CIĘ BUDAPESZT 
ZADZIWIA 

W ARCHITEKTURZE BUDAPESZTU ZNANE BUDOWLE ODZWIERCIEDLAJĄ 
CAŁE EPOKI OD ANTYKU AŻ DO DNIA OBECNEGO. MOŻNA TU ZNALEŹĆ 
WSZYSTKIE FORMY TAKIE JAK RUINY Z CZASÓW RZYMSKICH, POZOSTA-
ŁOŚCI ŚREDNIOWIECZA, BAROKOWE FASADY, KLASYCYSTYCZNE BU-
DYNKI, SIEDZIBY HABSBURGÓW, PROJEKTY W STYLU BAUHAUS ORAZ 
ARCHITEKTURĘ POWOJENNĄ. WŁAŚNIE DLATEGO W LICZNYCH FILMACH 
BUDAPESZT PRZEDSTAWIAŁ JUŻ SCENERIE RZYMU, PARYŻA, BERLINA I 
MOSKWY, A NAWET STACJI KOSMICZNEJ. ŻYJĄCY W DETALACH ARCHI-
TEKTURY BUDAPESZT JEST CELEM, KTÓRY NALEŻY ODWIEDZIĆ.

DZIELNICA ZAMKOWA W BUDZIE
Otoczona arcydziełami architektury przypominającymi minione stulecia, Dzielnica 
Zamkowa to nie tylko zabytek, ale także tętniąca życiem i kwitnąca dzielnica 
miasta. Wysokie domy z czasów średniowiecza stoją wzdłuż brukowanych uliczek 
tego miejsca wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

BASZTA RYBACKA 
Widok na Dunaj z tego neoromańskiego zabytku jest urzekający. Nazwa Baszta 
Rybacka pochodzi od nazwy rozciągającej się niegdyś poniżej części miasta, gdzie 
rybacy przynosili swoje połowy i sprzedawali je na targu przy dzisiejszym kościele 
Macieja. 

KOŚCIÓŁ MACIEJA 
Kościół koronacyjny Zamku Królewskiego pod wezwaniem Najświętszej Marii 
Panny, powszechnie znany jako Kościół Macieja, stoi na placu Świętej Trójcy. 
Erygowany w 1015 roku, swój neogotycki kształt uzyskał pod koniec XIX wieku po 
przebudowie według pierwotnych średniowiecznych planów.

PERŁY ARCHITEKTURY

Baszta Rybacka

W kościele Macieja koronowano dwie pa-
nujące pary: Franciszka Józefa I i Elżbietę 
oraz Karola IV i Zytę, ostatniego cesarza i 
cesarzową dynastii Habsburgów.

Kościół Macieja
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BAZYLIKA ŚWIĘTEGO STEFANA 
Monumentalna Bazylika jest obok Parlamentu drugim najważ
niejszym budynkiem na Węgrzech. To tutaj jest przechowywana 
zmumifikowana prawa ręka pierwszego króla Węgier, św. 
Stefana, święta relikwia znaleziona ponad 900 lat temu. Nagrodą 
za wejście na kopułę, gdzie dzwonią największe w kraju dzwony, 
jest imponujący widok na miasto. 

Podczas zwiedzania licznych atrakcji warto z 
poziomu ulic podziwiać górne poziomy budyn-
ków, ich artystycznie zdobione fasady, kolorowe 
witrażowe okna i urocze płaskorzeźby.

Parlament najlepiej podziwiać z mostu Małgorza-
ty, zwłaszcza kiedy jest oświetlony po zmroku.

Bazylika Świętego Stefana

Parlament

GMACH PARLAMENTU
To imponujące dzieło sztuki zbudowane pod koniec XIX wieku 
jest co do wielkości trzecim na świecie budynkiem parlamentu 
i największym budynkiem na Węgrzech. Przedstawia sobą 
mieszankę stylów architektury, jego podstawa jest barokowa, 
posiada neogotycką fasadę i renesansowe sufity. Architekci na 
niczym nie oszczędzali, używając do zdobień 40 kg (88 funtów) 
2223karatowego złota. Nie wolno pominąć obejrzenia 
Świętej Korony, pochodzącej z XII wieku (a może nawet z 
wcześniejszego okresu), jednego z najstarszych zachowanych 
w Europie insygniów koronacyjnych i symbolu węgierskiego 
państwa.
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SYNAGOGA PRZY ULICY DOHÁNY 
Największa w Europie synagoga 
wznosi się przed starą dzielnicą 
żydowską, dziś jedną z najbardziej 
tętniących życiem części miasta. 
Jest to nie tylko ważny symbol 
węgierskich Żydów, ale odgrywa 
aktywną rolę w życiu kulturalnym, 
użyczając miejsca dla wybitnych 
koncertów i festiwali. Synagoga 
została zbudowana w stylu 
mauretańskim, ze specjalnymi 
kamiennymi plecionkami na 
fasadzie i kopułą pokrytą bajecznie 
pięknymi ozdobami. 

BUDYNKI WZDŁUŻ  
ALEI ANDRÁSSYEGO 
Ten elegancki bulwar o długości 
ponad dwóch kilometrów to Pola 
Elizejskie Budapesztu. Czołowe 
marki mody prezentują się od 
jednego końca aż do budynku 
Opery i dalej do wypełnionej 
teatrami ulicy Nagymező. Od placu 
Oktogon do Placu Bohaterów, 
wzdłuż szpalerów drzew, stoi 
zaskakujące Muzeum Domu Terroru 
i wiele z najpiękniejszych willi w 
mieście, spośród których wiele pełni 
funkcję zagranicznych ambasad. 

Piękna architektura i wspaniałe rozmiary synagogi 
przy ulicy Dohány przyciągają co roku setki tysięcy 
odwiedzających. 

Aleja Andrássyego została wpisana na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO, podob-
nie jak przebiegające pod nią milenijne me-
tro, najstarsze działające do dzisiaj metro na 
kontynencie europejskim. 

PARK MIEJSKI 
Pochodzący ze średniowiecza Park Miejski 
zaczął przybierać swoją obecną formę na po-
czątku XIX wieku. Ten ogromny plener służą-
cy rekreacji jest nie tylko przyjazny dla całych 
rodzin i zwierząt, ale jest też popularny wśród 
miłośników sportu. Z jednej strony jest zdo-
minowany przez pięknie zdobione Kąpieli-
sko termalne Széchenyiego, a w centrum 
znajduje się Zamek Vajdahunyad, piękny 
przykład architektury eklektycznej, w któ-
rym każde skrzydło przedstawia fragmenty 
zabytków dawnego królestwa Węgier. Na 
znajdującym się obok jeziorku latem można 
pływać łódką, a zimą jeździć na łyżwach. 

Secesyjny styl budapeszteńskiego ogrodu 
zoologicznego położonego tuż obok parku 
miejskiego sprawia, że jego architektura jest 
równie atrakcyjna, jak otaczająca kolorowa 
przyroda.

PLAC BOHATERÓW
Plac Bohaterów pełni funkcję węgierskiego narodowego 
panteonu i stanowi bramę do Parku Miejskiego, widocznego 
z Alei Andrássyego. Najważniejsze postacie historii tworzą 
kolumnadę wokół posągu Archanioła Gabriela. Po obu stronach 
znajdują się Muzeum Sztuk Pięknych prezentujące dzieła 
wielkich mistrzów oraz Galeria Sztuk prezentująca dzieła 
współczesne.

Synagoga przy ulicy Dohány

Plac Bohaterów

Budapeszteński ogród zoologiczny
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 „MÓDLCIE SIĘ O ZDROWY UMYSŁ I ZDROWE CIAŁO” - SUGEROWAŁ RZYMSKI POETA 
JUVENAL.  LECZNICZA MOC TYCH WÓD BYŁA DOBRZE ZNANA W JEGO CZASACH. 
DZIŚ WĘGRY SĄ CENTRUM TURYSTYKI ZDROWOTNEJ, MEDYCZNEJ I SPA. 

ŚWIATOWA STOLICA 
WODOLECZNICTWA

LECZNICZE WODY, POBYTY DLA ZDROWIA

Kąpielisko termalne Gellérta

Węgry są niezwykle bogate w wody lecznicze  na 80% te-
rytorium występują podziemne wody termalne. Żadna inna 
stolica na świecie nie ma tylu gorących źródeł, co Budapeszt, 
o temperaturach od letnich 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 
z fachową infrastrukturą, z których część funkcjonuje do dziś. 
Wokół nich kolejne piękne kąpieliska termalne powstawały 
głównie w XIX wieku, a po renowacjach w ostatnich latach 
służą one podtrzymaniu tych tradycji.
Odwiedzający nie powinni pominąć doświadczenia skorzy-
stania z historycznych łaźni. Oferują one nie tylko miejsce do 
rekreacji, relaksu i odmłodzenia, ale większość z nich znajdu-
je się we wspaniałych, ponad stuletnich budynkach.

Niektóre z nich już same w sobie są cudami architektury, a 
kilka z nich odpowiada oryginalnemu osmańskiemu układo-
wi ośmiokątnego basenu pod klasyczną kopułą, przez której 
świetliki wpadają promienie naturalnego światła grające na 
wodzie w środku. W Budapeszcie, gdzie od XIX wieku tury-
styka spa jest znaczącą atrakcją, takie style architektury, jak 
secesja, zaowocowały szeregiem wspaniałych zabytków.

Większość dużych kąpielisk spa posiada również zewnętrz-
ne części odkryte. Niektóre z nich oferują również możliwość 
kąpieli do późnych godzin nocnych. Jeden z pierwszych na 
świecie basenów ze sztuczną falą został otwarty w stylowym 
hotelu Gellérta w 1927 roku. To stuletnie kąpielisko u pod-
nóża wzgórza o tej samej nazwie to kolejny niezapomniany 
widok, na którego secesyjny wystrój składają się turkusowe 
płytki z porcelany Zsolnay i okienne witraże.

WODY

Łaźnie Gellérta oglądało już wielu znamienitych 
gości, od Richarda Nixona po Ryana Goslinga. Hotel Gellért
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Inne ulubione miejsce, Łaźnia Lukácsa, to leczniczy 
przybytek, na którego terenie znajdują się tablice 
pamiątkowe przedstawiające podziękowania dla tej 
instytucji za cudowne uzdrowienie.

Na arenie międzynarodowej Węgry 
są uznawane za najlepsze miejsce 
dla turystyki medycznej i zdrowotnej. 
Wiele uzdrowisk zapewnia leczenie 
określonych schorzeń. Tutaj będziesz 
w rękach ekspertów. Te wody lecznicze 
mogą skutecznie leczyć wiele schorzeń.

Po gruntownej renowacji XVIwieczne łaźnie Veli Beja 
promieniują teraz swoim oryginalnym przepychem, a mozaiki 
przywołują tureckie dziedzictwo. Modernizacja Łaźni Rudas, 
zbudowanej prawie pół tysiąca lat temu, również zachowała ich 
osmańską proweniencję, zapewniając jednocześnie wspaniałe 
widoki z basenu z hydromasażem na dachu budynku.

Wkomponowane w zielone otoczenie Parku Miejskiego 
pałacowe Kąpielisko termalne Széchenyi ukazuje przepych 
czasów monarchii austrowęgierskiej. W sumie czeka tam na 
gości 21 basenów, w tym trzy na świeżym powietrzu.

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

Łaźnia Veli Beja

Kąpielisko termalne Rudas

Kąpielisko termalne Lukács Kąpielisko termalne Széchenyi

Kąpielisko termalne Széchenyi to miejsce, 
w którym starsi bywalcy grają w szachy 
w wodzie, co jest jednym z kultowych 
symboli miasta.
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BUDAPESZT, NAJLEPIEJ ZNANY Z BUDYNKÓW OKRESU BELLE-ÉPOQUE, POSIADA 
RÓWNIEŻ PÓŹNIEJSZE STYLE ARCHITEKTONICZNE, KTÓRE PREZENTUJĄ TĘ 
NOWOCZESNĄ METROPOLIĘ. 

Pierwsza szkoła projektowania w stylu Bauhaus w Budapeszcie zo-
stała założona w 1928 roku, szkoląc lokalnych architektów, którzy 
szybko zabrali się do pracy przy przebudowie dawnej stacji trans-
formatorowej przy ulicy Kazinczy, gdzie dzisiaj mieści się Muzeum 
Elektrotechniki.

W centrum miasta, integralną częścią placu Elżbiety jest dawny 
dworzec autobusowy zbudowany w stylu Bauhaus, ostanio prze-
budowany na popularny bar. Wielofunkcyjna architektura podkre-
śla najnowsze realizacje. Budapeszteński Wieloryb położony nad 
brzegiem Dunaju łączy w sobie historię i nowoczesność. Składający 
się z dwóch równoległych budynków stuletnich magazynów z czer-
wonej 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 Cen-
trum Kultury będące kompleksem obiektów służących sztuce. Pa-
łac Sztuki (Müpa) obejmuje Narodową Salę Koncertową Bartoka, 
Muzeum Ludwiga prezentujące sztukę współczesną oraz Teatr Na-
rodowy. 

Na pobliskim Placu Gellérta pod ziemią znajduje się prawdopodob-
nie jeden z najbardziej oszałamiających przykładów stacji zaprojek-
towanej dla nowej linii metra nr 4, z mozaikami ścian Tamása Ko-
moróczego zdobiących najgłębszą z dziesięciu stacji linii otwartej w 
2014 roku.

Wszechstronny i pełen wdzięku milenijny kom-
pleks artystyczny funkcjonuje jako kulturowa 
cytadela dostosowana do dzisiejszych potrzeb.

Inne przykłady stylu Bauhaus znajdzie-
my w dzielnicach Pasarét i Újlipótváros, 
jeden z nich to kościół parafialny Serca 
Jezusowego, uważany w 1933 roku  za 
zbyt nowoczesny i kontrowersyjny jak 
na swoje czasy, obecnie jest już całko-
wicie akceptowany.

Muzeum Ludwiga

Bálna (Wieloryb)

Teatr Narodowy

OD STYLU BAUHAUS AŻ DO 
BUDAPESZTEŃSKIEGO WIELORYBA

NOWOCZESNA METROPOLIA

Plac Gellérta, linia metra nr 4
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OPERY BUDAPESZTU, JEDNA W ZDOBNYM W ZŁOCENIA GMA-
CHU, DRUGA LUDOWA, GŁÓWNE CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZE-
SNEJ, PRESTIŻOWA AKADEMIA MUZYCZNA, ORKIESTRY SYMFO-
NICZNE I NOWY NARODOWY TEATR TAŃCA ZAWSZE OFERUJĄ 
WYSOKIEJ JAKOŚCI SPEKTAKLE WYSTAWIANE W SALACH, KTÓ-
RYCH JUŻ TYLKO SAMA WSPANIAŁOŚĆ ARCHITEKTURY ZASŁU-
GUJE NA PODZIW.

Do czołowych zespołów należą Recirquel, 
prezentujący wielokrotnie nagradzaną 
fuzję tańca, współczesnego cyrku i ruchu 
akrobatycznego.

Akademia Muzyki im. Franciszka Liszta

Dom Opery

MIASTO LISZTA I OPERY
KULTURA PRZEZ STULECIA

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

Budapeszt posiada teatr narodowy od 
1837 roku. W 2002 roku otwarto jego no-
woczesną siedzibę w miejscu, które stało 
się głównym kompleksem kulturalnym, z 
widokiem na Dunaj w południowej czę-
ści Pesztu. Wraz z Müpą (Művészetek Pa-
lotája, „Pałac Sztuk”) zawiera również Na-
rodową Salę Koncertową Bartoka, Teatr 
Festiwalowy oraz Muzeum Ludwiga. 
Dzięki niezrównanej akustyce sala Barto-
ka gości najbardziej prestiżowe orkiestry 
świata.

Teatr Festiwalowy jest preferowany przez 
zespoły tańca współczesnego, które poja-
wiają się również w nowym Narodowym 
Teatrze Tańca otwartym w Parku Milenij-
nym.

Węgierski Balet Narodowy występuje głównie na scenie Teatru Erkel. 
Wzniesiony w 1911 roku jako Opera Ludowa, instytucja ta z największą salą 
koncertową w kraju została przyłączona do Opery w 1951 roku.
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BUDAPESZT JEST MIASTEM FASCYNUJĄCYCH WYSTAW, OD ANTYCZNYCH RELIKTÓW DO 
SZTUKI RENESANSU I AWANGARDY, I OBEJMUJE HISTORIĘ OD EPOKI KAMIENNEJ AŻ PO 
OKRES KOMUNIZMU I CZASY NAJNOWSZE. 

WIELCY MISTRZOWIE  
I NOWOCZESNA HISTORIA

OD EPOKI KAMIENNEJ AŻ PO AWANGARDĘ 

W malowniczej scenerii Dzielnicy Zamkowej i Placu Boha-
terów, Węgierska Galeria Narodowa wraz z Muzeum Sztuk 
Pięknych gromadzą największą kolekcję sztuki na Węgrzech. 
W Pałacu Królewskim w Galerii Narodowej znajdują się 
dzieła pochodzące z okresu od 1800 roku do dnia dzisiejsze-
go, zarówno węgierskie  Munkácsy'ego, Csontváry'ego  jak 
i międzynarodowe, Cézanne'a i Moneta. Na Placu Bohate-
rów znajduje się również Galeria Sztuki z wystawami współ-
czesnej sztuki węgierskiej.

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

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

Neoklasycystyczne Muzeum Narodowe obejmuje historię 
Węgier od ciosanych w kamieniu narzędzi z epoki paleolitu 
po wyszukany średniowieczny płaszcz koronacyjny, aż do 
rozwoju miejskiego Budapesztu.

Nowsza historia Węgier stanowi tematykę Muzeum Domu 
Terroru, które zajmuje dawną siedzibę Komunistycznego 
Urzędu Bezpieczeństwa i w zarysie przedstawia popełnio-
ne tutaj okrucieństwa oraz upamiętnia ich ofiary. Położony 
w otwartym plenerze w odległej XXII dzielnicy miasta Park 
pamięci jest miejscem spoczynku gigantycznych pomni-
ków, które niegdyś dominowały w Budapeszcie w czasach 
radzieckich.

Na placu Parad w dzielnicy zamkowej zachwycająca wy-
stawa upamiętnia wielkiego węgierskiego iluzjonistę Har-
ry'ego Houdiniego. 

Muzeum Narodowe

Muzeum Dom Terroru
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W pobliżu synagogi przy ulicy Rumbach Sebestyén znajduje 
się wystawny portret cesarzowej Elżbiety, który wita w dziel-
nicy nazwanej na cześć tej szanowanej habsburskiej królowej. 
Erzsébetváros, „Miasto Elżbiety”, jest dziś wypełnione sztuką 
uliczną związaną z historią Węgier.

To tutaj znajduje się rozległy mural upamiętniający słynne zwy-
cięstwo węgierskiej drużyny piłkarskiej nad Anglią w 1953 roku, 
opisane w gazetowym reportażu.

Skręcając w ulicę Wesselényi widzimy replikę wydania czaso-
pisma Time z 1956 roku nazywającą węgierskiego bojownika o 
wolność „Człowiekiem Roku” i oddającą hołd młodym bohate-
rom antysowieckiego powstania.

W innych miejscach sztuka uliczna przybiera formę rzeźby. 
Dzieła ukraińskiego artysty Mihajła Kołodki łączą historię mia-
sta z kulturą popularną. Na Placu Kálmána Szélla jego Elek 
Mekk, postać nieporadnego koziołka z bajki dla dzieci szuka 
miejsca na niezdarny znak drogowy. Zagraniczni goście roz-
poznają 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 znajdującego 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 PRZYKŁĄDAMI SZTUKI MIEJSKIEJ. UDERZAJĄCE MALOWIDŁA ROZ JAŚ - 
NI AJĄ MIASTO, STARE MURY SŁUŻĄ JAKO OGROMNE PŁÓTNA, A DZIWNE SYMBOLE POJA-
WIAJĄ SIĘ JAKBY ZNIKĄD.

KOSTKI, QUEENS I COLUMBO 
- MIEJSKA SZTUKA W BUDAPESZCIE

LOKALNA HISTORIA W DUŻEJ SKALI I W DETALU 

Widok kostki Rubika odzwierciedla sprytny kod 
stworzony przez jej wynalazcę, Węgra Ernő Rubika.

MIEJSKA

Malarstwo Okudart

Rzeźba Kołodki
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WIELKIE ZIELONE PLENERY 
BUDAPESZTU

JAK NA PEŁNĄ ZGIEŁKU METROPOLIĘ O BLISKO DWÓCH MILIONACH 
MIESZKAŃCÓW BUDAPESZT MA LUKSUS POSIADANIA ROZLEGŁYCH 
TERENÓW ZIELONYCH, PARKÓW, OGRODÓW BOTANICZNYCH ORAZ 
ZACISZNYCH LASKÓW, DZIĘKI KTÓRYM MIASTO JEST TAK ATRAKCYJNE 
I MIŁO SIĘ TU MIESZKA. 

Najpopularniejszy zielony plener Budapesztu, 
Városliget czyli Park Miejski, przechodzi obec-
nie gruntowny remont. Niedawno otwarto boiska 
sportowe, siłownie na świeżym powietrzu i oświe-
tlone bieżnie. Przy tak dużej otwartej przestrzeni 
wciąż pozostaje wystarczająco dużo miejsca na 
spacer lub przejażdżkę rowerem, być może w po-
łączeniu z rejsem łodzią po jeziorku przy Zamku 
Vajdahunyad lub wizytą w Termach Széchenyi. 
Ogrody Królewskieprzy Várkert Bazár oferują 
dalsze możliwości rekreacji na świeżym powietrzu 
z widokiem na Dunaj. 

Wyspa Małgorzaty, podobnie łatwo dostępna z 
centrum miasta, położona jest pomiędzy Budą a 
Pesztem, przy moście o tej samej nazwie. Jest pra-
wie całkowicie wolna od ruchu samochodów, przy-
ciąga rowerzystów i biegaczy, można tam wynająć 
czteroosobowe pojazdy i skorzystać z bieżni o dłu-
gości około 5 km z gumową nawierzchnią. Posiada 
popularne korty tenisowe, zespół basenów sporto-
wych Alfréda Hajósa oraz kąpielisko Palatinus, ale 
chyba najbardziej odwiedzanymi miejscami spokoj-
nych spacerów po okolicy są pozostałości dawnych 
klasztornych krużganków, Ogród Japoński, mu-
zyczna fontanna i średniowieczne ruiny.

ŻYCIE W PARKU I SPACERY NA ŁONIE NATURY 

Wyspa Małgorzaty

Pałac Várkert
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ŻYCIE W PARKU

W Parku Narodowym Dunaj-Ipoly można 
obserwować florę i faunę unikatową dla tego 
regionu, a także wynająć przewodnika, aby 
otrzymać więcej informacji o parku.

Park Miejski

Punkt widokowy Elżbiety

Radość z przebywania na świeżym powietrzu nie musi oznaczać 
całodniowej wyprawy. Jest mnóstwo miejskich terenów zielo-
nych, od trawiastego obszaru centralnego Placu Szabadság w 
cieniu okazałego Pałacu Giełdy, po niedawno otwarte ogrody ota-
czające równie okazałe Muzeum Narodowe. Park Szent István 
leżący w pobliżu rzeki oraz Nabrzeże Nehru w Peszcie są równie 
popularne wśród szukających możliwości spędzenia wolnego cza-
su miejscowych i młodych rodzin. 

Po drugiej stronie rzeki w bujnej zieleni tonie Ogród Filozofów, 
nad którym dramatycznie góruje Cytadela, a poniżej majesta-
tycznie toczy swoje wody Dunaj. Trochę dalej, u góry znajduje się 
Normafa, która jest bramą do wzgórz Budy, rozległego obszaru 
dziewiczej przyrody, w większości chronionego, częściowo nale-
żącego do Parku Narodowego Dunaj-Ipoly, obejmującego szlaki 
turystyczne, stajnie i punkty widokowe. 

W mieście znajduje się ogród botaniczny Füvészkert posiadają-
cy około 8 000 odmian roślin, z których część pochodzi jeszcze z 
czasów dinozaurów. Oferowane są tutaj również wycieczki i pre-
zentacje, a także specjalne wydarzenia, takie jak obchody kwitnie-
nia japońskiej wiśni w kwietniu.

Arboretum w Budzie to teren dawnej winnicy położonej na niższych 
zboczach wzgórza Gellérta założone jako park francuski w 1876 roku. 
Chociaż jest to obszar chroniony, to służy również celom edukacyj-
nym: 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, autentycznie zago-
spodarowaną atrakcję, chwaloną przez syna cesarza podczas mie-
siąca miodowego w 1931 roku. Są tu również herbaciarnia, jezioro i 
kaczki mandarynki, a także tradycyjne zdobienia. 

Oprócz spokojnego relaksu i uprawiania sportów 
na świeżym powietrzu można poznawać życie 
roślin, odkrywać przyrodę lub po prostu cieszyć 
się spontanicznym piknikiem w słońcu.
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GDZIE HISTORIA SPOTYKA 
SIĘ Z LUKSUSEM

PEŁNE WRAŻEŃ POBYTY W PIĘKNEJ OKOLICY 

DLA WĘGRÓW GOŚCINNOŚĆ JEST KWESTIĄ DUMY - TAK JAK WSPANIAŁA ARCHI-
TEKTURA, KTÓRA CZYNI BUDAPESZT TAK FOTOGENICZNYM CELEM PRZYJAZDÓW. 
DODAJMY DO TEGO NIEPOWTARZALNĄ KULTURĘ SPA, OSZAŁAMIAJĄCE PANORAMY 
Z WIELU PUNKTÓW WIDOKOWYCH, A OTRZYMAMY HOTELOWE PORTFOLIO 
IDEALNE NA MIODOWY MIESIĄC, WYPADY DO MIASTA I WYJAZDY SŁUŻBOWE - 
CZĘSTO WSZYSTKIE TRZY POD TYM SAMYM DACHEM.

Zacznijmy od Hotelu Pałac Gresham sieci Four Seasons. To 
wspaniale odrestaurowane arcydzieło secesji z widokiem na 
Most Łańcuchowy, popularne również wśród gości z pierwszej 
ligi, zostało zbudowane dla londyńskiej firmy ubezpieczeniowej 
Gresham Life Assurance jako luksusowe apartamenty. Firma 
miała tu również swoje biura, ale pozostałą część bogatej 
przestrzeni wynajmowano  przed wojną nocny lokal przyciągał 
szpiegów i dyplomatów. Zakupiony przez ekskluzywną sieć 
hoteli Four Seasons w latach 90tych XX wieku, Gresham został 
pieczołowicie odrestaurowany, a mozaiki, stolarka i witraże 
zostały odtworzone zgodnie z oryginalnymi planami. Całości 
dopełniają luksusowe spa i ekskluzywna restauracja.

Dalej mamy Hotel Gellért. Zaprojektowany na początku XX wieku 
w szczytowym okresie secesji jako hotel i centrum kąpielowe został 
otwarty dopiero po zakończeniu I wojnie światowej. Wkrótce stał 
się popularnym przystankiem celebrytów i arystokratów podczas 
Grand Tour. Tuż przed hotelem lądowały wodnosamoloty, dziś to 
miejsce wskazuje pamiątkowa tablica, a w 1927 roku otwarto tu 
jeden z pierwszych na świecie basenów ze sztuczną falą. Hotel Pałac Gresham sieci Four Seasons

Ozdobne Termy Gellérta pozostają wielką 
atrakcją dla poszukujących przyjemności 
podróżników oraz gwiazd sceny i ekranu.

Hotel Gellért

Pałac Nowy Jork

Kawiarnia Nowy Jork zachowała swój bogaty 
wystrój, a dziś jest uzupełniona o część spa i 
basen.
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Na Wielkim Bulwarze stoi inna legenda: Corinthia Budapest. Otwarty jako Grand Hotel Royal w 1896 roku, przyjmował 
gości na świętowanych tegoż roku węgierskich obchodach tysiąclecia państwa oraz tych, którzy przejeżdżali przez Europę 
na inaugurację igrzysk olimpijskich. Około sto lat później pięciogwiazdkowa grupa Corinthia przejęła Royal i przeprowadziła 
gruntowną rekonstrukcję, urządzając zagłębione w piwnicach spa i basen w stylu Art Deco. Celebryci i dygnitarze nadal 
wypełniają księgę gości pochwalnymi wpisami.

Idąc dalej Wielkim Bulwarem docieramy do Pałacu Nowy Jork , kolejnego przykładu wspaniałej przebudowy w stylu 
końca wieku. Niegdyś Pałac Nowy Jork mieścił słynną kawiarnię Nowy Jork, najwspanialszą z wielkich kawiarni 
Budapesztu. Przesiadywali tutaj najsłynniejsi węgierscy pisarze, a później filmowcy. Na początku XXI wieku budynek 
został przekształcony w luksusowy hotel. 

Przykład ostatniej ekstrawaganckiej przebudowy to Pasaż Paryski, w samym centrum miasta. To dawne centrum 
finansowe i pasaż z kawalkadą stylów mauretańskiego, gotyckiego i secesji wymagało pięciu lat, aby zaadaptować je na 
pięciogwiazdkowy hotel w kolekcji sieci Hyatt’s Unbound. Apartamenty na najwyższym poziomie są atrakcyjne dla dobrze 
płacących gości, ale lobby, kawiarnia i olśniewające atrium powyżej mogą być podziwiane przez wszystkich. 

Na dachach niektórych hoteli można 
znaleźć bar koktajlowy lub lodowisko 
- większość z nich posiada historię tak 
fascynującą, jak sam Budapeszt. 

Hotel Pałac Gresham sieci Four Seasons

Pasaż Paryski

Pierwszy pokaz obrazu ruchomego Bracia 
Lumière zaprezentowali w Budapeszcie w 
Grand Hotel Royal, gdzie zostało otwarte kino.
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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 
Esterházy, na Węgrzech wynaleziono również orze-
chowo-morelowy przekładaniec zserbó.

Z przystawek godną uwagi jest gęsia wątróbka - 
Węgry są jej drugim największym producentem i 
wiele restauracji oferuje ją w swoim menu. Wśród 
licznych zup wyróżniają się zupa gulaszowa z kost-
kami wołowiny i warzywami, zupa rybna z karpiem, 
sumem lub sandaczem, rosół Újházi, zupa fasolo-
wa i popularna latem zupa owocowa na zimno .

Jeśli chodzi o dania główne, Węgry dumne są ze swo-
jego gulaszu, przyrządzanego z wolno gotowanej 
wołowiny lub kurczaka przyprawionego papryką, 
jako charakterystyczne danie zwane csirkepaprikás. 
Nadziewana kapusta, gołąbki nadziewane mieloną 
wieprzowiną pojawiają się w chłodniejszych miesią-
cach, a lecsó, węgierski ratatouille, przygotowywa-
ne jest późnym latem. Tradycyjne potrawy z gotowa-
nych jarzyn można przyrządzić z soczewicy, grochu 
lub dyni, podawać z jajkiem lub pokrojoną kiełbasą.

Należy także zwrócić uwagę na takie węgierskie 
specjały jak befsztyk wołowy z szarego bydła i 
wieprzowina z mangalicy, miejscowej rasy świń, 
która odrodziła się w ostatnich czasach. Warzywa na 
dodatki są świeże, sezonowe i często ekologiczne.

Węgry przodują w deserach. Obfite naleśniki Gun-
dela są nadziewane masą z orzecha włoskiego i 
rumu i polane sosem z ciemnej czekolady, ciastko 
biszkoptowe Somlói to biszkopt waniliowy z sosem 
czekoladowym, rumem, rodzynkami i bitą śmieta-
ną, a túrógombóc to słodkie pierogi z twarogiem w 
słodkim sosie z kwaśnej śmietany. 

Świniobicie to rytualne spotkanie, którego 
efektem są smaczne kiełbaski, bekon, 
skwarki i salceson.

Túrógombóc

Nadziewana papryka
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ZAKUPY DLA SUKCESU – 
GDZIE GWIAZDY KUCHNI 

UZUPEŁNIAJĄ SWOJE 
ZAPASY ICH ZAPASY 

ZACHWYCAJĄCE BAZARY BUDAPESZTU 

GASTRONOMIA WĘGIERSKA ROZKWITA, JUŻ KILKA 
RESTAURACJI UZYSKAŁO GWIAZDKI MICHELINA. JEDNAK, 
JAK TO POTWIERDZIŁBY KAŻDY SZEF KUCHNI, WSZYSTKO 
ZALEŻY OD JAKOŚCI LOKALNEGO PRODUKTU. TĘ SAMĄ 
JAKOŚĆ MOŻNA ZNALEŹĆ NA RYNKACH CAŁEGO MIASTA.

Niedawno odnowiona hala targowa w dzielnicy ży-
dowskiej przy placu Klauzál również obfituje w do-
bre potrawy i produkty mleczne.

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 rodzinne gospodarstwa. 

Wielka Hala Targowa Targ Śródmiejski

Jeszcze nie tak dawno byłoby nie do pomyślenia, 
żeby typowo węgierskie danie w stylu wiejskim 
wkradło się do menu w najwyższej klasy restau-
racji; jednak obecnie czołowi węgierscy szefowie 
kuchni z dumą ponownie wymyślają takie właśnie 
tradycyjne receptury. Oprócz restauracji na naj-
wyższym poziomie można również zapoznać się 
z kultowymi daniami kuchni węgierskiej w wielu 
znakomitych bistrach czy wysokiej jakości loka-
lach kuchni ulicznej. Jednym z centrów kulinar-
nych jest Targ Śródmiejski przy ulicy Hold, gdzie 
można wybierać spośród kilku atrakcyjnych punk-
tów gastronomicznych.

Mamy tu prezentację najlepszych węgierskich 
produktów w elegancko odrestaurowanej hali 
targowej z czasów Habsburgów, a targ przy ulicy 
Hold już sam w sobie jest miejscem gastrono-
micznym skierowanym do wymagających klien-
tów. Ponieważ w pobliżu znajduje się wiele biur, 
w porze obiadowej działa tu gwarna i nieformalna 
jadłodajnia. Kupujący mogą tu również znaleźć to-
wary wysokiej jakości.

Zabytkowa Wielka Hala Targowa nad Dunajem 
przyciąga mieszkańców i turystów, którzy chętnie 
zabierają do domu miód, dżemy i paprykę jako su-
weniry. Po drugiej stronie rzeki w Budzie Targ przy 
ulicy Fény specjalizuje się w produktach sezono-
wych, takich jak świeże leśne grzyby.

Weekendowe targi rolne obejmują Targ Czakó 
w starym chłopskim domu w rejonie Tabán oraz 
stragany przy stylizowanym na ruiny barze Szim-
pla z muzyką na żywo.
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Miasto było niegdyś otoczone winnicami. Wzgó-
rza Budy były pokryte plantacjami winorośli, tak 
jak w czasach rzymskich prawie 2000 lat temu. 
Inne gleby w dalszych częściach Węgier okazały 
się wówczas bardziej korzystne dla uprawy, ale w 
Budapeszcie zachowało się umiłowanie wina, cze-
go możemy doświadczyć w restauracjach i barach 
przeznaczonych dla tego specjalnego napoju. 

Obecnie winiarnie są trendy i jednocześnie tra-
dycyjne, modne i zarazem nieformalne, niedrogie 
i jednocześnie wyjątkowe. Ich luźny styl i wystrój 
przyciąga młode pary, osoby podróżujące w inte-
resach i ciekawskich gości, oferując lokalne przy-
smaki  sery, wędliny, szynkę, delikatne przetwory 
i smaczny chleb  jako dodatek do orzeźwiających 
win białych z rejonu Balatonu lub treściwych i peł-
nych czerwonych win z Villány.

I koneserzy, jak i zwykli konsumenci doceniają, że 
winiarnie te dostarczają istotnych informacji na te-
mat oferowanych win, ich pochodzenia i cech, za-
chęcając producentów do zaprezentowania swoich 
najnowszych wyrobów. 

Wrześniowy Budapeszteński Festiwal Wina 
odbywa się w wysublimowanej scenerii Zamku 
Królewskiego w Budzie i jest główną prezentacją 
branży, ale również przez całe lato w całym mieście 
można zobaczyć miejscowych konsumentów pi-
jących szprycery, najbardziej popularny węgierski 
sezonowy napój znany tutaj jako fröccs, z winem i 
wodą sodową w różnych proporcjach.

IN VINO VERITAS

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

Tak jak najlepsze hotele i restauracje prezentują prawdziwie świa-
towy standardy, tak i winiarnie poszły w ich ślady. Budapeszt jest 
również dobrze znany ze swojej historii produkcji tradycyjnego 
wina musującego. Spróbuj bąbelków powstałych w okolicy stolicy!

Szczególnie popularne są wieczory po-
święcone danemu regionowi, stylowi 
wina lub szczepowi winorośli. 
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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 po-
sągi przedstawiają historię, zmiany kulturowe 
i przełomowe wydarzenia. Budapeszt też ma 
ich wiele - ale zwiedzający może dowiedzieć 
się więcej o stolicy, siedząc przy filiżance kawy.

W otwartej w 1887 roku kawiarni Centrál odby-
wały się spotkania redakcyjne nowatorskiego 
pisma Nyugat.

W miarę jak Pest rozwijał się jako ośrodek miejski, 
mężczyźni spotykali się w kawiarniach. Tutaj pano
wał język węgierski, a pisarze i artyści debatowali 
god zinami. Kawiarnia stała się forum wymiany myśli, 
szczególnie w kawiarni Pilvax, gdzie Sándor Petőfi i 
jego rówieśnicy spiskowali w celu powstania przeciwko 
swoim habsburskim panom w 1848 roku.

Miasto zyskało teatry, codzienną prasę i wydawców 
książek, a aktorzy, dziennikarze i pisarze spotkali się 
przy kawie.
 
Kawiarnia Nowy Jork, najwspanialsza z nich została 
otwarta w 1894 roku. Ozdobiona fontanną, weneckimi 
żyrandolami i freskami na suficie nadała nowy poziom 
kawiarnianej elegancji. Według legendy jeden z pisarzy 
powiedział, że wyrzuci jej klucze 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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ZAPROJEKTOWANE PRZEZ WĘGRÓW, NOSZONE PRZEZ CELEBRYTÓW

BUDAPESZT JEST DOMEM UZNANYCH MIĘDZYNARODOWO PROJEKTANTÓW 
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.

BUDAPESZT STOLICĄ MODY  
EUROPY ŚRODKOWEJ

Uznana za miejsce światowego Dziedzictwa reprezentacyjna Aleja Andrássyego jest 
pełna luksusowych sklepów. Budapeszt posiada również 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, Londynie, Mediolanie i Berlinie  i przyciąga 
najlepszych krytyków i komentatorów świata. Budapeszt nie tylko stara się dotrzymywać 
kroku Wielkiej Piątce, ale również Sandra Sandor, czołowa węgierska projektantka 
mody regularnie występuje w Nowym Jorku i Londynie. Jej ubrania pod własną marką 
Nanushka, której sklep koncepcyjny zajmuje czołowe miejsce w centrum miasta, były 
noszone przez takie gwiazdy jak Gigi Hadid i Gwen Stefani. 

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

Znana francuska szkoła mody 
Mod’Art International działa 
w Budapeszcie od 2006 roku.

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

BARY NA DACHACH Z PANORAMĄ ZAPEWNIAJĄ FANTASTYCZNE WIDOKI NA MIASTO, A NAPOJE 
PASUJĄ DO OTOCZENIA, ZE ŚWIEŻYMI SKŁADNIKAMI, POMYSŁOWYMI POŁĄCZENIAMI I WYSOKIM 
STANDARDEM MIESZANIA. NIEKTÓRE BARY DAJĄ Z SIEBIE WSZYSTKO ZIMĄ, ZAINSTALUJĄ PRZY-
TULNE IGLOO Z TEMATYCZNYMI MEBLAMI, I POLECAJĄ ROZGRZEWAJĄCE, SEZONOWE NAPOJE.

PRZYJĘCIA KOKTAJLOWE NA DACHACH 
ORAZ IMPREZY NA STATKACH 

Najbardziej wyjątkowa żywa 
scena Budapesztu, statek A38, 
jest jednocześnie najbardziej 
zróżnicowana.

Słynne węgierskie wyśmienite wina są uzupełniane przez 
wysokiej jakości piwa warzone w małych manufaktu-
rach. Rzemieślnicza rewolucja wysunęła na pierwszy plan 
lokalne piwne manufaktury, których leżaki, piwa typu ale i 
stouty serwowane są w specjalistycznych miejscach. 

Budapeszt zawsze był popularnym przystankiem dla zmęczo-
nych podróżami gwiazd, które występują na dużych scenach 
w całym mieście. Żadna z aren nie jest większa, niż Stadion 
Ferenca Puskása, przebudowany i ponownie otwarty w 2019 
roku, dawny Stadion Ludowy, na którym występowali mię-
dzy innymi Queen, Michael Jackson i Bruce Springsteen. 

A38, to dawny statek towarowy zacumowany przy moście 
Petőfiego, obecnie gości muzykę wszystkich gatunków, wy-
konywaną na scenach urządzonych wewnątrz i na zewnątrz 
statku. Jednym z elementów składowych artystycznych prze-
żyć są widoki na nabrzeża Dunaju.

W dalszej części Budy znajduje się nastawiony na folklor Bu-
dański Dom Muzyki Fonó, gdzie organizowane są wieczory 
taneczne táncház (węg. „dom tańca”), będące interaktywny-
mi imprezami o żywej zabawie z udziałem widzów.

Miasto zawsze było popularne w świecie jazzu, doskonałym 
nagłośnieniem dysponuje Klub Jazzowy Budapeszt, uloko-
wany w starym kinie, a w Klubie Jazzowym Opus znajduje się 
rzadki fortepian Fazioliego.

Większość barów obok uznanych marek 
oferuje również piwa rzemieślnicze.
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BUDAPESZT MA FESTIWAL DLA KAŻDEGO TYPU KULTURY NIEZALEŻNIE 
OD TEGO CZY DOTYCZY ON MUZYKI KLASYCZNEJ, FILMU, SZTUK 
PIĘKNYCH, MODY, WINA CZY GASTRONOMII.

Zorganizowany po raz pierwszy w 1981 roku Festiwal Budapeszteńska Wio-
sna to co najmniej dwa tygodnie kultury głównie wysokiej, z muzyką klasycz-
ną na najwyższym 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 Budapesztu. W centrum uwagi są rock, pop, muzyka świata i muzyka 
elektroniczna, ale znajdziesz tu także film, teatr, cyrk i zajęcia dla dzieci.

CAFe Budapest to skrót od nazwy Contemporary Arts FEstival, który roz-
jaśnia kalendarz wydarzeń w październiku. Dodajmy do tego również Art 
Market Budapest i festiwal muzyki światowej Budapest Ritmo, co oznacza 
ponad dwutygodniowe kulturalne ekstrawagancje silnie związane ze sztu-
kami wizualnymi, współczesnym cyrkiem, tańcem i brzmieniami nie tylko 
głównego nurtu.

FESTIWAL DOBRY  
NA KAŻDĄ OKAZJĘ

MIASTO FESTYNÓW I FESTIWALI

Muzyka na żywo i doskonałe przekąski 
podczas Festiwalu Wina w Budapeszcie 
towarzyszą najlepszym w danym roku wi-
nom czerwonym i białym, w historycznym 
otoczeniu Zamku Królewskiego w Budzie.  

Sceny na których odbywają się wydarzenia Budapesz-
teńskiej Wiosny to zarówno szacowne - Pesztańskie 
Vigadó i Teatr Erkela - jak i tętniące życiem, jak Klub 
Akvárium i statek A38.

Festiwale kulinarne obejmują szeroką gamę wę-
gierskich specjałów, od wieprzowiny z mangalicy 
po rzemieślnicze piwa. Jeśli chodzi o wyśmienitą 
kuchnię, to najbardziej prestiżowym wydarze-
niem jest czterodniowy majowy Gourmet Fe-
stival obok wrześniowego Budapeszteńskiego 
Festiwalu Wina. 

 Budapeszteński Festiwal Wina

 Festiwal na Wyspie

 Festiwal na Wyspie
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INSTALACJE PRZESTRZENI DLA 
IMPREZ, WYDARZEŃ HANDLOWYCH 

I KONFERENCJI 

WZROST TURYSTYKI KORPORACYJNEJ (MICE)

BUDAPESZT JEST OBECNIE GŁÓWNYM CELEM PODRÓŻY DLA TURYSTYKI BIZNESOWEJ I IMPRE-
ZOWEJ. ROŚNIE LICZBA WYSTAW HANDLOWYCH WRAZ ZE WZROSTEM OCENY MIASTA W 
PROFESJONALNYCH RANKINGACH EUROPY.

Budapeszt jest ważną, łatwo osiągalną stolicą  można tu dotrzeć z 
niemal każdego miejsca w Europie w ciągu dwóch lub trzech go-
dzin. Szybkie środki transportu zabiorą Cię do miasta z eleganc-
kiego lotniska, gdzie czekają liczne taksówki, doskonały transport 
publiczny i metropolia, po której można spacerować piechotą. 

Miejsca, w których organizowane są imprezy, obejmują rozległe 
centra konferencyjne, statki z pięknym widokiem na Dunaj, a na-
wet klasyczne wille. Bogato zdobione budynki muzeów i eleganckie 
restauracje mogą być wynajmowane i adaptowane na potrzeby im-
prez, a niedawna budowa i przebudowa światowej klasy stadionów 
pozwoliła Budapesztowi zapewnić organizację prestiżowych spor-
towych finałów i turniejów.

Osiemdziesiąt procent organizowanych na Węgrzech wydarzeń 
biznesowych ma miejsce w hotelach o najwyższej jakości zapleczu 
konferencyjnym do dyspozycji organizatorów i gości. Turystyka 
MICE jest głównym czynnikiem branym pod uwagę przy budowie 
nowych lub modernizacji starszych hoteli do aktualnych potrzeb. 
Miasto może zaoferować około trzech tuzinów cztero i pięcio-
gwiazdkowych hoteli konferencyjnych, wiele z nich jest położonych 
nad rzeką i posiada kompleksy spa dla gości.

Budapeszt jest bardzo atrakcyjnym celem 
podróży dzięki bogactwu lokalizacji i opcji 
zakwaterowania, przystępnym cenom i pięknu 
samego miasta.

Usługodawcy specjalizują się w wyjątkowych 
programach przed i po wycieczkach po Buda-
peszcie, w jego przybytkach winiarstwa i gastro-
nomii, termach i miejscach historycznych. 

Peszteńskie Vigadó

Muzeum Sztuki Stosowanej

MÜPA Budapeszt
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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 wyróżniający się w projektach obiektów sportowych i sta-
dionach, w 2017 roku gościł mistrzostwa świata w pływaniu FINA.

Elegancka Narodowa Arena Sportów Wodnych 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 wokół kąpieliska Dagály, klasycznego kompleksu 
otwartego w 1948 roku, zbudowano elegancką, współczesną Arenę 
Dunaju.

Otwarty w 1953 roku dawny Stadion Ludowy został przebudowany 
w latach 201819 i nazwany 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 fawory-
tem do organizacji igrzysk olimpijskich w 1920 
roku. Wówczas planowano budowę stadionu 
narodowego. Stał się on później kultowym 
Stadionem Ludowym.

Alfréd Hajós był nie tylko mistrzem olimpijskim w 
pływaniu, zdobywając pierwsze złoto dla Węgier 
na inauguracyjnych igrzyskach olimpijskich w 
1896 roku, ale także architektem stadionów. To 
on zaprojektował oryginalne pływalnie, które 
gościły mistrzostwa FINA w 2017 roku.

Arena Dunaju

Arena Puskása



49SKARBY BUDAPESZTU 

Szentendre to najpopularniejszy cel jednodniowej wy-
cieczki z miasta, do którego można łatwo dojechać z Bu-
dapesztu szybką i często kursującą podmiejską kolejką 
elektryczną HÉV lub regularnie kursującym statkiem. Miej-
scowość posiada kręte, brukowane uliczki nad którymi gó-
rują strzeliste serbskie kościoły wypełnione błyszczącymi 
ikonami. To także miasto artystów, którego galerie i muzea 
posiadają fascynujące zbiory i są gospodarzami częstych 
wystaw. Nad miastem znajduje się skansen etnograficzny, 
czyli Skanzen, który przedstawia naturalnej wielkości pre-
zentację wiejskiego życia na Węgrzech.

Wyszehrad swój rozkwit przeżywał w średniowieczu, a 
jego dziedzictwo jest przypominane na dorocznych Tur-
niejach Pałacowych. To tutaj król Maciej Korwin miał swój 
renesansowy letni pałac, którego nastrojowe pozostało-
ści zdobią krajobraz. Dalej na górze Górny i Dolny Zamek 
również sięgają wczesnego średniowiecza.

Największym budynkiem sakralnym na Węgrzech jest 
Bazylika w Ostrzyhomiu, która dominuje daleko nad linią 
horyzontu z jej miejsca spoglądającego na Dunaj. Możemy 
sami podziwiać ten widok po wejściu po 400 schodach 
na kopułę budowli. W Skarbcu znajduje się imponująca 
kolekcja relikwii i artefaktów religijnych, krzyży, kielichów 
i szat liturgicznych. 

FASCYNUJĄCE JEDNODNIOWE 
WYJAZDY Z BUDAPESZTU

PODCZAS KIEDY STOLICA WĘGIER ABSORBUJE CIĘ ATRAKCJAMI, POTRZEBUJESZ 
TYLKO GODZINĘ PODRÓŻY NA PÓŁNOC W ZAKOLE DUNAJU, ABY ODKRYĆ 
ŚREDNIOWIECZNE ZAMKI, WSPANIAŁĄ BAZYLIKĘ I KOLOROWE GALERIE. JADĄC 
NA WSCHÓD LUB NA ZACHÓD W GÖDÖLLŐ ZNAJDZIEMY ZACISZNĄ KRÓLEWSKĄ 
REZYDENCJĘ, A W ETYEK IDYLLYCZNĄ ATMOSFERĘ WYTWÓRNI WINA.

NAJWAŻNIEJSZE CELE ODWIEDZIN DOOKOŁA STOLICY

Szentendre

Latem z Budapesztu kursuje 
wodolot docierając w półto-
rej godziny przez Wyszehrad 
do Ostrzyhomia i pozwalają-
ca pasażerom na całodniowe 
zwiedzanie zabytków.

Wyszehrad

Ostrzyhom
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Szybka, często kursująca podmiejska kolejka elek-
tryczna HÉV kursuje na wschód od Budapesztu do 
klasycznego miejsca wyjazdów do Gödöllő. Dowody 
na królewską przeszłość są wszędzie  nawet stacja, 
do której przybywasz, ma Królewską Poczekalnię, w 
której Fran ci szek Józef i jego małżonka Elżbieta, sza-
nowana tutaj jako miłośniczka Węgrów Sisi, oczekiwa-
li na odjazd pociągu. Ozdobny Pałac Gödöllő był ich 
letnią rezydencją, prezentem od narodu węgierskie-
go, do którego Sisi uciekała przed rygorami surowej 
etykiety dworskiego życia w Wiedniu. Można zwie-
dzać pałacowe okazałe pokoje, a także otaczające je 
rozległe ogrody ze stuletnimi drzewami, mnóstwem 
kwiatów i ławkami do wypoczynku.

Tuż za stolicą w Etyek znajduję się Studio Kordy, na-
zwane tak na cześć słynnego węgierskiego produ-
centa, powstają tu międzynarodowe filmy. Zwiedza-
nie z przewodnikiem trzeba uprzednio umówić.

Gödöllő

Rustykalna miejscowość Etyek jest słusznie znana ze swoich głębo-
ko zakorzenionych tradycji winiarskich, które sięgają czasów Rzy-
mian. W wielu piwnicach produkuje się różnorodne wina czerwone, 
białe i musujące najwyższej jakości, które najlepiej degustować na 
piknikach, które odbywają się tutaj w każdym sezonie.  Na pierwszy 
plan wysuwa się również lokalna produkcja żywności i rzemiosło.

Podróż w górę zakola Dunaju statkiem lub 
wodolotem sprawia, że każda jednodniowa 
wycieczka będzie niezapomnianym prze-
życiem, z fantastycznymi widokami, kiedy 
rzeka płynie na południe wśród falującej 
zieleni.

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

Etyek
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POZA UTARTYMI SZLAKAMI 
UKRYTE ZACISZNE ZAKĄTKI W POBLIŻU BUDAPESZTU

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, w pobliżu 
historycznego Wyszehradu. Popularny wypad z Budapesztu do 
Kisoroszi oferuje jazdę konną, najdłużej działające 18dołkowe 
pole golfowe na Węgrzech oraz piękny odcinek plaży 
popularnej wśród podróżujących kamperami, kajakarzy i rodzin 
korzystających ze sprzętu do grillowania.

Zebegény oferuje zarówno atrakcje przyrodnicze, jak i his to
ryczne. Ta starożytna osada wspominana już we wczesnym 
średniowieczu położona jest wśród bujnej zieleni gór Börzsöny 
nad Dunajem obok rozległego Parku Narodowego Dunaj-
Ipoly, który ciągnie się aż do Budapesztu. Zebegény zawsze 
było popularnym celem łatwych wycieczek ze stolicy. Jest to 
idealny teren do uprawiania turystyki pieszej, ze wspaniałymi 
widokami na Zakole Dunaju w miejscu, gdzie rzeka zaczyna wić 
się pomiędzy górami, zanim skręci na południe za Vác.

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

Osoby planujące wizytę w Dobogókő mogą 
sprawdzić warunki pogodowe za pomocą 
zainstalowanej tam internetowej kamery.

Zakole Dunaju

Zebegény
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DUNAJU

Infrastruktura w Nagy-Hideg-hegy została 
znacznie ulepszona w ostatnich latach, z 
pięcioma wyciągami narciarskimi i trasami 
zjazdowymi o długości ponad czterech kilo-
metrów.

Kolejka wąskotorowa Királyrét, zbudowana 
w latach 90-tych XIX wieku w celu transportu 
drewna, jest obecnie główną atrakcją turystyczną.

Királyrét znaczy „Królewska łąka”. Pod koniec XIV wieku 
miał tu swój domek myśliwski król Węgier cesarz Zygmunt 
Luksemburski. Miejscowość Királyrét położona na wzgórzu 
pośród wspaniałych gór Börzsöny jest najbardziej znana z 
wąskotorowej kolejki leśnej, która biegnie z Kismaros nad Du-
najem. Po drodze mogą się tu zatrzymać rowerzyści odkry-
wający wspaniałe tereny na świeżym powietrzu. Wiele osób 
przybywa ze stolicy w te rejony oddalone od szlaków komuni-
kacyjnych dla wędkowania lub na rodzinne pikniki.

Jedno z najstarszych miejsc na zorganizowane wycieczki pie-
sze, góra Nagy-Hideg-hegy ma wysokość 864 metrów i jest 
to trzeci co do wysokości szczyt w  górach Börzsöny. Przed 
wojną zbudowano tu pierwsze schronisko  w jego otwarciu w 
1936 roku uczestniczył sam burmistrz Budapesztu  i zostało 
rozbudowane w czasie pokoju. Również w latach pięćdziesią-
tych XX wieku zbudowano tu pierwszy wyciąg narciarski na 
Węgrzech, a NagyHideghegy od tamtej pory przyciąga wie-
lu miłośników pieszych wędrówek i narciarzy. Stoki są również 
popularne wśród turystów, chociaż teren jest dość wymaga-
jący.

Pierwsze miejsce na Węgrzech, w którym otwarto leśne 
schronisko, Dobogókő co znaczy „bijący kamień”, przyciąga 
turystów od lat 90tych XIX wieku. Uznawane przez niektó-
rych za „czakrę serca” Ziemi, jest z pewnością idealnym miej-
scem na regenerację sił, posiada wspaniałe widoki na wiele 
szlaków turystycznych nad Zakolem Dunaju, góry Börzsöny i 
góry Pilis. Jednym z punktów orientacyjnych jest wysoka góra 
Prédikálószék z własną wieżą widokową. Dobogókő położo-
ne niedaleko Pomáz, na linii kolejki HÉV do Szentendre, przy-
ciąga turystów przez cały rok. 

ZAKOLE
ZAKOLE
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Wielu odwiedzających lubi zabrać coś do 
picia i delektowania się na pamiątkę swojej 
podróży. 

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

Zwróć także uwagę na charakterystyczne 
kuliste butelki Unicum, którego historia 
jest podobnie niejasna jak sam ten ciemny 
smakołyk. Pochodzi z 1790 roku, kiedy to ten 
ziołowy likier został podany cesarzowi przez 
dr Zwacka, od tego czasu jest produkowany 
przez tę samą rodzinę.

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

W przypadku czegoś, co wytrzyma dłużej 
niż obiad, mamy ozdobne węgierskie hafty 
zdobiące wszelkiego rodzaju tradycyjne 
tkaniny, w tym ubrania, poszewki na poduszki 
i obrusy, a także elegancką porcelanę. 

AUTENTYCZNE 
WĘGIERSKIE UPOMINKI

WSPANIAŁE UPOMINKI I DOSKONAŁE PREZENTY

ŻADNA WYCIECZKA DO BUDAPESZTU NIE JEST KOMPLETNA 
BEZ ZAPAKOWANIA KILKU SPECJALNYCH PREZENTÓW NA 
PODRÓŻ DO DOMU. NIEKTÓRE TRADYCYJNE PRODUKTY 
ZOSTAŁY OKREŚLONE JAKO HUNGARIKUM, SĄ TO WYSOKIEJ 
JAKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WĘGIERSKIE, 
IDEAL NE NA AUTENTYCZNĄ PAMIĄTKĘ.

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

Po zawirowaniach historii Unicum 
został przemycony poza Węgry, a 
wraz z nim tajna receptura, zanim 
udało się go odrodzić w latach 90-
tych.
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MOŻLIWOŚCI TRANSPORTOWE 
BUDAPESZTU 

JAK PRZEMIERZYĆ BUDAPESZT I JEGO OKOLICE

GOŚCIE PRZYBYWAJĄCY DO BUDAPESZTU MOGĄ LICZYĆ NA SZYBKI 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 MOŻNA PRZYJEMNIE 
PRZEMIERZAĆ SPACEREM.

Inną opcją transportu z lotniska jest usługa minibusów od 
miejsca do miejsca, w ramach której pasażerowie są dowożeni 
lub odbierani z określonego miejsca.

Z samego lotniska mamy do dyspozycji parę opcji 
dojazdu do miasta. Na zewnątrz terminalu przylo-
tów znajduje się kiosk obsługujący licencjonowane 
sieci taksówkarskie, gdzie możemy zamówić tak-
sówkę i uzyskać informację o szacunkowej cenie 
przejazdu w zależności od naszego celu. 

Obok stoiska taksówek znajdują się dwa przystan-
ki 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 komu-
nikacyjnego. Wymagają one zakupu odmiennych 
biletów, sprzedawanych w automatach na przy-
stanku, posiadających angielskojęzyczne menu 
oraz umożliwiających płatność kartą płatniczą. 

Budapeszt posiada doskonałą i rozległą sieć 
transportu publicznego składającą się z sieci me-
tra, tramwajów, autobusów, trolejbusów  a nawet 
statków. Bilety i karnety są dostępne w automa-
tach na stacjach i przystankach oraz w centrach 
obsługi w węzłach komunikacyjnych.

Karta Budapest Card umożliwia nieograniczone 
korzystanie z transportu publicznego przez okres 
od 24 do 120 godzin, a także bezpłatny lub zniżko-
wy wstęp do zabytków, spa i na imprezy oraz zniżki 
w sklepach i restauracjach. Dzięki karcie Budapest 
Card możesz poznać historyczne łaźnie, skoszto-
wać kuchni węgierskiej i skorzystać z ponad 100 
usług i atrakcji bezpłatnych lub w cenach zniżko-
wych.



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.

21

CZASY PRZELOTÓW

8,5 h
Nowy Jork

Toronto

5.5 h
Dubaj
Doha

4 h
Baku

3.5 h
TelAwiw

3 h
Madryt

2.5 h
Paryż

Londyn
Moskwa

Petersburg

1.5 h
Berlin

Wydane przez 
Węgierską Agencję Turystyki

Dr. Zoltán Guller – Dyrektor Węgierskiej Agencji Turystyki

Ulica Kacsa 15–23, 1027 Budapest, Węgry
+36 1 488 87 00
info@mtu.gov.hu

Zaprojektowano, wyprodukowano i zredagowano przez 
Węgierską Agencję Turystyki

Wydrukowano przez 
Bonex Press Ltd.

Hungarian
Tourism Agency



 visithungary.com
 instagram.com/wow_hungary

 facebook.com/wellspringofwonders


