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האוצרות הנסתרים של בודפשט
עזבו	את	המסלול	המקובל	והאטרקציות	השגרתיות	לטובת	

החלקים	הפחות	מוכרים	של	העיר,	אלו	החושפים	שכיות	חמדה	
נסתרות	הידועות	רק	לתושבים	הוותיקים.

גינות	חבויות,	החותם	שהותיר	העבר	בן	מאות	השנים,	ויופייה	
הטהור	של	העיר	פשט	–	כל	אלו	יתגלו	לכם	אם	תעברו	במסלול	
הפחות	מתוייר.	גלו	את	פינות	החמד	הסודיות	ברובע	פאלוטה	
נגיאד )Palotanegyed(	הקסום	)או	“רובע	הארמון”(,	שבהן	

המקומיים	נוהגים	לצאת	למפגשים	רומנטיים,	או	שימו	פעמיכם	
אל	הרובע	הרב-תרבותי	ההומה	תמידית	של	העיר,	שבו	מרפסות	
השמש	ודוכני	האוכל	מספקים	את	כל	הדרוש	לכם	כדי	להתנתק	

משאון	הרחוב,	כשבקבוק	יין	תוסס	בידכם.	פסיפס	שלם	של	
חוויות	מצפה	לכם:	פסלים	מיניאטוריים,	בית	החולים	בסלע,	
מוזיאון	הפינבול,	מונומנטים	מימי	הטורקים,	שוק	עם	מאכלים	

הונגריים	מסורתיים	ונוף	עוצר	נשימה.	
הכירו	מקרוב	עיר	רבת	פנים	זו,	שהיא	מודרנית	ובו-זמנית	נאמנה	
למסורותיה	ולעברה.	לרשותכם	מפה:		כעת	נותר	לכם	רק	לעקוב	

אחר	המסלול	וליהנות.	

עברית



 פארקים וגנים אתרים דתיים פעילויות ובידור

 תרבות אוכל ושתייה

 תרבות

 רחובות וכיכרות

1. מוזיאון הפינבול
לבודפשט	מוזיאון	פינבול	משלה,	שם	תוכלו	לשחק	בכל	130	המכונות,	שהישנות	מבניהן	

יוצרו	בשנת	1871.	המכונות	מרוכזות	ביחד	לפי	סדר	כרונולוגי	ולפי	היצרן.	תוכלו	להתחיל	את	
הביקור	בחדר	הפנימי,	שם	תגלו	את	אב	הטיפוס	הקדום	של	הפינבול	)המזכיר	במידה	רבה	
לוח	עץ(	משנת	1871,	לצד	מספר	פריטי	עץ	מיוחדים	שיוצרו	בשנת	1932,	מכונת	הפינבול	

ההונגרית	הראשונה	משנת	1947	ובסמוך	לה	פליפרים.	כאן	תלמדו	ש”פליפר”	ו”פינבול”	אינם	
חד	הם.	הפינבול	במקור	הוא	משחק	שבו	כדור	מופל	במורד	לוח	משופע	בעל	מסמרים	שנועדו	
להקשות	על	תנועתו.	המשחק	הקרוי	בפינו	כיום	“פליפר”	נולד	עם	הופעת	ה”פליפרים”,	מחבטי	
פלסטיק	שנועדו	לשלוט	בכדור,	בסביבות	שנת	1940.	כך	הפך	המשחק	המקורי,	המבוסס	על	

מזל	גרידא,	למשחק	ארקייד.

flippermuzeum.hu :אתר אינטרנט  Radnóti Miklós 18 כתובת: בודפשט 1137, רחוב

2. מערת ג’אנוס מולנא 
מערת	ג’אנוס	מולנאר	היא	מערכת	תרמוקארסטית	מלאה	במים	השוכנת	בשכונת	רוסאדומב	

)Rózsadomb(.	החלקים	העמוקים	ביותר	מגיעים	לעומק	של	100	מטר,	ואילו	אורכם	של	
החלקים	שהתגלו	עומד	על	5.5	ק”מ	נכון	להיום.

mjcave.hy :אתר אינטרנט  Frankel Leó Road 48 ,1023	כתובת: בודפשט

3. ספינה
ספינה	שהוסבה	למועדון	מכובד	בעל	חמישה	אזורים	נפרדים,	תצפית	נפלאה,	מערכת	קול	
מצוינת,	קהל	מקומי	ססגוני	ולוח	מופעים	עשיר	במיוחד,	שרבים	מהם	מועברים	בשידור	חי.	

ספינה	A38	הפכה	למרכז	בידור	תרבותי	בעל	השקפה	רב-תרבותית	המתהדר	במסעדה,	בר,	
אולם	מופעים,	מרפסות	באוויר	הפתוח	וטרקלין.	וכל	אלו	על	סיפונו	של	מקום	ההתכנסות	

הנפלא	ביותר	בבודפשט.	זהו	אחד	המועדונים	"המגניבים"	ביותר	באירופה	המציע	מחזה	קסום	
על	נהר	הדנובה,	ללא	ספק	"ספינת	הדגל"	של	חיי	הלילה	בעיר.	

a38.hu :אתר אינטרנט  Petőfi Bridge, Buda Side ,1117 כתובת: בודפשט

4. גלשן סאפ על הדנובה
גלשני	חתירה	בעמידה,	הידועים	כגלשני	“סאפ”,	נהנים	מגל	של	פופולאריות	באגם	בלטון	

ובנהרות	הונגריה.	כאן	בבודפשט,	תוכלו	לצאת	לחתירה	מאורגנת	בשעות	הבוקר	או	בשעת	
שקיעה,	ואף	לנסות	יוגה	על	הגלשן.

suphungary.com :אתר אינטרנט  Kossuth Lajos Embankment 81, 1039 בודפשט	כתובת:

5. רכבל זוגליגט
רכבל	זוגליגט	)Libegő(	הוא	דרך	תעבורה	מהנה	וחלופית	באזור	גבעות	בודה.	הרכבל,	המשנע	

	,)Erzsébet	Lookout	Tower(	ארזבט	התצפית	למגדל	המובילה	לדרך	"זוגליגט"	בין	נוסעים
יעביר	אתכם	בנחת	לגבעת	ג'אנוס	)Hill	János(	בתוך	15	דקות	תוך	כדי	שיחשוף	בפניכם	את	

הנופים	המרהיבים	של	אזור	בודה.

bku.ju :אתר אינטרנט  Zugligeti Road 97 ,1121 כתובת: בודפשט

6. רכבת הילדים
רכבת	הילדים	היא	אחת	מהאטרקציות	הייחודיות	ביותר	של	בודפשט.	כמו	רכבות	מורשת	

רבות,	זו	רכבת	לכל	דבר,	עם	משרד	כרטיסים,	קטרי	דיזל,	מתקני	איתות,	מסוטים	ולוח	זמנים.	
אלא	שבשונה	מרכבות	אחרות,	רכבת	זו	מופעלת	על	ידי	ילדים.	המסלול	מתחיל	בגבעת	סצ'ני	
)Széchenyi-hegy(	ומסתיים	בהיוושוולג'	)Hűvösvölgy(,	תוך	כדי	מעבר	על	פני	גבעות	"בודה"	

והצטלבות	עם	מסילת	הרכבת	משוננת	הגלגל.	במהלך	הנסיעה,	הרכבת	חולפת	גם	דרך	
שמורת	הטבע	נורמפה	)Normafa(	ומגיעה	לנירג'האזה	,	הנקודה	הגבוהה	ביותר	בבודפשט.

gyermekvasut.hu :אתר אינטרנט   Hűvösvölgyi Road 205 ,1026 בודפשט	כתובת:

7. שוק הפשפשים אצ’רי
שוק	אצ’רי	הוא	אוצר	בלום	של	פריטי	וינטג’,	רטרו,	פריטים	משומשים	ויד	שנייה.	שוק	זה,	

אהגדול	ביותר	בבודפשט,	מתפרש	על	פני	מרחב	גדול	בדרום	פשט.	המוכרים	מתמחים	בתחו
בתחומים	ספציפיים	–	ציורים,	רהיטים,	ספרים,	בגדים	–	אולם	עיקר	ההנאה	של	מבקרי	השוק	
היא	עצם	גילוי	השפע	העשיר	של	הסחורות	המצויות	בו,	המשקפות	כשלעצמן	את	ההיסטוריה	

החברתית	המקומית.	

ecseri.hu :אתר אינטרנט  Nagykőrösi Road 156 ,1194 כתובת: בודפשט

8. בית הכנסת פרנקל לאו
בית	הכנסת	הנאולוגי	תופס	מקום	חשוב	בזרם	המרכזי	של	הקהילה	היהודית	המקומית.	קהל	

המתפללים	והתפילות	נושאים	מאפיינים	דומים	לאלו	של	היהדות	הקונסרבטיבית	והמסורתית,	
אולם	אינם	שוויוניים.	גברים	ונשים	יושבים	בנפרד,	ללא	מחיצה,	והתפילות	הן	בנוסח	אשכנז.	
בית	הכנסת	נבנה	בשנת	1888.	בשנות	ה-20	של	המאה	ה-20,	נבנה	בניין	דירות	סביב	בית	

הכנסת	כדי	להגן	עליו	ולשמש	מעוז	של	הקהילה.	במהלך	מלחמת	העולם	השנייה,	בית	הכנסת	
הוסב	לאורווה	ודיירי	הבניין	גורשו	או	נרצחו.	כיום,	הקהילה	היהודית	מחזיקה	בבעלותה	דירה	

אחת	בלבד,	ויתר	הדירות	מאוכלסות	בלא-יהודים.	על	האנדרטה	הניצבת	בחצר	מונצחים	
שמותיהן	של	המשפחות	היהודיות	שגורשו	מהבניין	בשנת	1944.

frankel.hu :אתר אינטרנט   Frankel Leó Road 49 ,1023 בודפשט	כתובת:

9. הקבר של גול באבא 
קבר	“גול	באבא”	מוקף	בגינות	מרהיבות	ביופיין	ששופצו	לאחרונה	ונפתחו	מחדש	לציבור.	

האתר	מוקיר	את	זכרו	של	גול	באבא,	משורר	ופילוסוף	מימי	הכיבוש	הטורקי	שמת	זמן	קצר	
לאחר	כיבוש	בודה	בידי	הטורקים.	הפסל	משקיף	על	נוף	פנורמי	הנפרש	עד	לנהר	הדנובה.	

השבילים	המובילים	לאתר,	למרגלות	גשר	“מרגרט”	)Bridge	Magraret(	בבודה,	עברו	שיפוץ.

gulbabaalapitvany.hu :אתר אינטרנט  Mecset Street 14 ,1023 כתובת: בודפשט

10. כנסיית המערה
כנסייה	זו	חושפת	פן	של	חקיקת	הדת	באבן.	המבנה	חצוב	בתוך	המדרון	הדרומי	של	הצוק	

הסלעי	המהווה	חלק	מגבעת	גלרט	)Hill	Gellért(,	מול	גשר	"ליברטי"	)Bridge	Liberty(	וסמוך	
למלון	ולמרחצאות	"גלרט"	)Gellért(	הנודעים.	כנסיית	המערה	נחשבת	למערה	קדושה	מאז	
שנת	1926,	והיא	מפגינה	את	הדת	שלה	בדרכים	גרנדיוזיות	יותר	מאלו	של	כנסיות	אחרות.

sziklatemplom.hu :אתר אינטרנט  Szent Gellért Embankment 1 ,1118 כתובת: בודפשט

16. פובסקרט
פובסקרט,	הגן	הבוטני	של	אוניברסיטת	אטווש	)University	Eötvös(,	חבוי	בלב	לבו	של	הרובע	

ה-8.	מופעי	קקטוסים,	"ימי	סחלב"	ומועדונים	בוטניים	מתקיימים	בגן	קסום	זה,	שבו	ניתן	
למצוא	שושנות	מים	ענקיות	המסוגלות	לשאת	משקל	של	אישה	בוגרת.	שורשי	הגן	"פובסקרט"	
נעוצים	אי	שם	במאה	ה-18,	כשבשיאו	הוא	היווה	בית	גידול	ליותר	מ-12,000	מיני	צמחים.	הגן	
מופיע	גם	כמקום	התרחשות	חשוב	בספר	"הנערים	מרחוב	פאל",	פרי	עטו	של	הסופר	ההונגרי	

הנודע	פרנץ	מולנר.	

fuveszkert.org :אתר אינטרנט  Illés Street 25 ,1083 כתובת: בודפשט

17. גן קרולי-קרט
"קרולי-קרט"	הוא	הגן	העתיק	ביותר	בבודפשט.	במקור,	הוא	היה	שייך	למשפחת	Károlyi,	אולם	

כיום	זהו	גן	ציבורי,	מגודר	ומעוצב	בסגנון	צרפתי.	הוא	ידוע	בצמחיו	ובפרחיו	הנאים,	בשביליו	
הרומנטיים,	ובאווירתו	השלווה.	זהו	המקום	המושלם	להירגע	בתום	יום	עבודה,	ובצמידות	אליו	

ניתן	גם	להזמין	משקה	ולהתרווח	בנחת.	

Károlyi-kert ,1053 כתובת: בודפשט

18. גן הפילוסופים
"גן	הפילוסופים",	השוכן	בהיחבא	במרחב	הירוק	של	גבעת	גלרט	)Hill	Gellért(	מעל	גשר	

"אליזבת",	כולל	בתוכו	מקבץ	של	פסלים	בדמותם	של	הוגי	דעות	ואישים	דתיים	מפורסמים.	
ישו,	בודהה	וגנדי	נפגשים	כאן	למען	"הבנה	טובה	יותר	האחד	של	השני",	כפי	שמצהיר	הכיתוב	

על	הבסיס	של	הפסלים.

Filozófusok Kertje ,1016 בודפשט	כתובת:

19. הגן היפני
אטרקציה	אקזוטית	זו	שופצה	ונפתחה	מחדש	בשנת	2020.	הגן	הוקם	לפני	קרוב	למאה	שנה	

בצורה	אותנטית	כל	כך,	עד	כי	הוא	זכה	לתשבחות	מצד	בנו	של	קיסר	יפן	שביקר	במקום	
במהלך	ירח	הדבש	שלו	בשנת	1931.	הגן	כולל	בית	תה	יפני	שבו	נערכים	טקסים,	ואגם	ציורי	

עם	ברווזי	מנדרין	סיני	השטים	בו	להנאתם.

vmszki.hu :אתר אינטרנט  Kövér Lajos Street 1 ,1149 כתובת: בודפשט

22. מוזיאון "אוניקום"
במפעל	שבו	מיוצר	האפריטיף	הכהה	המפורסם	של	הונגריה,	המבקרים	לומדים	על	תולדות	
המשקה	האיקוני	הזה.	פרטי	המתכון	הסודי	לא	ייחשפו	כמובן,	אולם	הסיור	במקום	מספק	
חוויה	מרתקת	שבמהלכה	תוכלו	לסקור	את	אינספור	הבקבוקים,	להתרשם	מהקמפיינים	

הפרסומיים	היצירתיים	ולסיום	לטעום	דגימת	יין.

unicumhaz.hu :אתר אינטרנט  Dandár Street 1 ,1095 כתובת: בודפשט

23. בר-חנות מוזיאון "פאלינקה"
פאלינקה,	משקה	הגראפה	הפופולארי	של	הונגריה,	תופס	מקום	מיוחד	במטבח	ובתרבות	

ההונגריים.	אלא	שרק	מעט	הונגרים	מודעים	למעלותיו	ולערכיו	המיוחדים	והספציפיים.	מקימי	
בר-חנות	מוזיאון	"פאלינקה",	שנפתח	לאחרונה	ברובע	המסיבות	בבודפשט,	שואפים	לשנות	
את	תפיסתם	של	האנשים	ולאפשר	לתיירים	לטעום	מהמשקה	המזוהה	עם	האומה	בסביבה	

מובחרת.

palinkaexperience.com :אתר אינטרנט  Király Street 20 ,1061 כתובת: בודפשט

20. שוק מרכז העיר
שוק	מרכז	העיר	הוא	אתר	קולינרי	ססגוני	המביא	את	אווירת	השוק	הכפרי	המסורתי	אל	תוך	
	Győző(	ציגלר	גיוזו	הנודע	האדריכל	של	בתכנונו	המודרני,	הסגור	השוק	העיר.	של	לבה	לב
Czigler(,	בן	תקופת	שושלת	הבסבורג,	מחולק	לשני	שווקי	איכרים	רחבי	ידיים	המוכרים	את	
מרכולתם:	פירות	וירקות,	לצד	בשר	בקר	של	שור	אפור,	בשר	חזיר	"מנגליקה"	ואוכל	רחוב,	

מבחר	עשיר	המחייב	ביקור	במקום.	

belvarospiac.hu :אתר אינטרנט  Hold Street 13 ,1054 כתובת: בודפשט

21. אוכל רחוב קארוואן
מתחם	האוכל	Karaván	שוכן	בסמוך	ל"פאב	החורבות"	המפורסם	ביותר	של	בודפשט,	סזימפלה	
)Szimpla(,	ומספק	סיבה	נוספת	לבקר	ברחוב	קזינצי	)utca	Kazinczy(,	רחוב	מרכזי	ברובע	חיי	

הלילה.	זהו	למעשה	מתחם	אוכל	תחת	כיפת	השמים	שבו	משאיות	ודוכני	אוכל	מגישים	מטעמים	
מעוררי	תיאבון.	אפשר	להתענג	מהם	תוך	כדי	עמידה	או	בישיבה	על	אחד	הספסלים	בירכתי	

המתחם.	המבחר	כולל	את	הגבינה	ההודית	"פאניר",	המבורגרים	עסיסיים	של	רשת	"זינג	בורגר",	
חלופות	טבעוניות	של	המסעדה	הטבעונית	Vegan’s	Las	ומטעמים	ממטבחי	העולם,	למשל	של	

.MexKitchen	המקסיקנית	המסעדה	ושל	Vespa	Rossa’s	האיטלקית	המסעדה

facebook.com/streetfoodkaravan :פייסבוק   Kazinczy Street 18 ,1054 כתובת: בודפשט

)Sziklakórház( 24. בית החולים בסלע
מערה	זו,	מתחת	לטירת	"בודה",	שימשה	בית	חולים	לכל	דבר	במהלך	מלחמת	העולם	השנייה	
והמרד	ההונגרי	בשנת	1956.	במהלך	המלחמה	הקרה,	המקום	הוסב	לבונקר	גרעיני.	סדרה	

של	בובות	שעווה	וריהוט	וציוד	מקורי	ממחישים	למבקרים	בצורה	מדויקת	כיצד	אתר	זה	נראה	
בעתות	סכסוך.

sziklakorhaz :אתר אינטרנט  Lovas Road 4/c ,1012 כתובת: בודפשט

25. הפסלונים הנסתרים של בודפשט
הפסלים	המיניאטוריים	של	מיהאלי	קולודקו	)Kolodko	Mihály(	שובים	את	לבו	של	כל	מי	

שנתקל	בהם	ברחבי	בודפשט.	ולראייה,	האינסטגרם	מלא	בתמונות	של	מבקרים	מאושרים	
שגילו	את	היצירות	הייחודיות	האלה	במהלך	ביקורם	בבירה	ההונגרית.	

facebook.com/misha.kolodko :פייסבוק  kolodkoart.com :אתר אינטרנט

26. פסל ראש של בלה לוגוסי בטירת ויידהוניאד 
בשנת	2003,	האמן	הגרמני	הארטמוט	זאך	יצר	פסל	ראש	של	שחקן	הקולנוע	האגדי	בלה	
לוגוסי.	בחודש	יולי	באותה	שנה,	כשטייל	עם	חבריו	בבודפשט,	הוא	הביא	עמו	את	הפסל	
בתקווה	שימצא	לו	מקום	קבע.	בפארק	העירוני	הוא	הבחין	בגומחה	ריקה	בפינת	טירת	

ויידהוניאד.	עוד	באותו	הלילה,	הוא	הציב	את	הפסל	בעזרת	חבריו	בחזית	הטירה,	בגובה	של	
כשלושה	מטרים	מהקרקע.

Vajdahunyad Promenade ,1146 כתובת: בודפשט

27. מוזיאון קיצ'לי 
מוזיאון	קיצ'לי	הוא	אחת	מפנינותיה	הקסומות	הנסתרות	של	העיר.	המוזיאון	שוכן	בעיר	

"אובודה"	)Óbuda(,	העיר	השלישית	שאוחדה	לאגד	הערים	"בודפשט",	בתוך	מבנה	יפהפה	
שהיה	בעבר	מנזר	בארוקי.	במוזיאון	מוצגים	אוצרות	מרהיבים.	עבור	מי	שמתעניין	בהיסטוריה	
אורבנית,	האוסף	של	שלטי	החנויות	מספק	לבדו	סיבה	מצוינת	לביקור	במקום.	בסמוך	ניתן	
Lion	Golden(	משנת	1794,	עם	כמה	מהמאא )למצוא	שחזור	של	בית	המרקחת	"גולדן	ליון"	

מהמאפיינים	המקוריים.	

kiscellimuzeum.hu :אתר אינטרנט  Kiscelli Street 108 ,1037 כתובת: בודפשט

28. פסלוני קולודקו במבשלת השיכר 
שני	הפסלונים,	פרי	יצירתו	של	הפסל	מיהאלי	קולודקו	)Kolodko	Mihajlo(,	שנחשפו	בשנת	
2020	במבשלת	השיכר	"דרהר"	)Brewery	Dreher(	בקובאניה	)Kőbánya(,	מגלמים	את	

ההיסטוריה	והמסורת	של	מוסד	זה.	דמותו	של	אנטל	דרהר,	הניצבת	בגאווה	מחוץ	למפעל	
שהוא	הקים	בשנת	1854,	מוצגת	כשהוא	לבוש	במותנייה	מהודרת	ואוחז	מקל	בידו.	בסמוך,	

שתי	דמויות	של	סוסי	משא	חסונים	מושכים	עגלת	בירה,	תמונה	מוכרת	מלפני	150	שנה	
שהונצחה	על	ידי	קולודקו.

Dreher Antal Street 3 ,1106 כתובת: בודפשט

29. פסל האיש האנונימי 
בחצר	של	טירת	ויידהוניאד	)Castle	Vajdahunyad(	בפארק	העירוני,	יושבת	דמות	מוזרה	זו,	
עטוית	ברדס,	אוחזת	עט	ארוך	בידיה.	הדמות	היא	אמנם	אנונימית,	אך	מזוהה	עם	היסטוריון	
בלתי	ידוע	מחצרו	של	המלך	בלה	מהמאה	ה-12.	האגדה	מספרת,	כי	די	לסופרים	שאפתניים	

לגעת	בקצה	עט	כדי	לקבל	השראה.	

Városliget ,1146 כתובת: בודפשט

30. מוזיאון הבולים
מוזיאון	נישתי	צנוע	זה	מכיל	לא	רק	את	מיטב	אוספי	הבולים	באזור,	אלא	גם	נותן	את	הזווית	

שלו	לדברי	ימיה	של	הונגריה.	במוזיאון	תמצאו	אגפים	מיוחדים	המוקדשים	למרד	משנת	1848	
ולשירות	הדואר	במאה	ה-18	תחת	שלטונה	של	מריה	תרזה	מבית	הבסבורג.	הבולים,	השמו	
השמורים	במגירות	נשלפות,	מקיפים	עולם	שלם,	החל	מבול	הדואר	הרשמי	"הפני	השחור"	

שהונפק	על	ידי	הממלכה	המאוחדת	של	בריטניה	הגדולה	בשנת	1840.

belyegmuzeum.hu :אתר אינטרנט  Hársfa Street 47 ,1074 כתובת: בודפשט

11. רחוב גול באבא
רחוב	ציורי	מיוחד	במינו	בבודה.	זהו	הרחוב	הרומנטי	ביותר	מבין	הרחובות	הסמוכים	למרכז	

העיר.	הדרך	המומלצת	ביותר	לחוות	את	רחוב	"גול	באבא"	היא	לשוטט	לאורך	"מסקט	אוטקה"	
)utca	Mecset,	או	"רחוב	המסגד"(	ועד	טורבה	טר	)"tér	Türbe"	או	"כיכר	הקבר"		לפי	השם	
בטורקית(,	שם	ניצב	מבנה	המאוזולאום	המוקף	בגינת	ורדים,	פינת	חן	אידיאלית	למפגשים	

רומנטיים.	הנוף	הוא	מרהיב	ביופיו,	אולם	ההתרגשות	האמיתית	מגיעה	כשנגלה	רחוב	תלול	זה	
מימי	הביניים.	הקרבה	לאי	"מרגרט"	גם	היא	מזמינה:	אם	הזמן	מאפשר	לכם,	מומלץ	לתור	יעד	

זה	גם	כן	ברגל.

Gül Baba Street ,1023 בודפשט	כתובת:

12. כיכר "קלארק אדם"
כיכר	"קלארק	אדם"	קרויה	על	שם	המהנדס	הסקוטי	שלא	זו	בלבד	שהשלים	את	בניית	גשר	

השלשלאות,	אלא	גם	הקים	את	המנהרה	בצדה	השני	של	כיכר	זו.	הכיכר	נחשבת	ללב-לבה	של	
בודפשט.	למעשה,	כל	המרחקים	מהעיר	מחושבים	מנקודה	זו,	המסומנת	על	ידי	פסל	בצורת	
אפס	)"Stone	Kilometre	Zero"(,	סימן	היכר	חשוב	של	האזור.	מעליו,	עובר	הרכבל	המסיע	

נוסעים	לטירת	בודה	בתוך	דקות	ספורות.	

Clark Ádám Square ,1011 כתובת: בודפשט

13. רובע הארמונות
רובע	הארמונות,	הנחבא	מאחורי	המוזיאון	הלאומי,	מהווה	מעין	"שער	כניסה"	מהודר	לרובע	

ה-8	הססגוני.	כאן,	אנשי	האצולה	קבעו	את	בתי	הנופש	שלהם	בדמות	וילות	מצועצעות	שסיפקו	
להם	מגורים	בהגיעם	לבירה	לרגל	עסקיהם,	בטרם	הם	שבו	לאחוזותיהם	בכפרים.	כיום	בתים	

אלה	משמשים	דירות	מגורים	ראשיות,	או	במקרים	מסוימים,	מלונות	בוטיק.	אחד	מהם,	משכנם	
.)Ervin	Szabó(	סבו	ארווין	ספריית	את	בתוכו	מכיל	וונקהיים,	שושלת	בני	של	לשעבר

כתובת: בודפשט 1088

14. נגימזו אוטקה
רחוב	נגימזו	אוטקה,	הלב	הפועם	של	רובע	התיאטרון	בעיר,	ידוע	כ"ברודווי	של	בודפשט".	

לאורך	מדרכת	הרחוב	מתפרשות	טביעות	הרגליים	של	השחקנים	המפורסמים	ביותר	במדינה.	
מבין	המוסדות	הפופולאריים	כאן	ניתן	למנות	את	תיאטרון	האופרטה,	שכפי	ששמו	מעיד	עליו	-	
מוקדש	לאופרטה,	אמנות	במה	קלילה	והומוריסטית.	הבניין	הוא	יצירה	מופלאה	משנת	1894,	

פרי	תכנונם	של	האדריכלים	הווינאים	פלנר	והלמר.

Nagymező Street ,1065 כתובת: בודפשט

15. אמנות ציורי קיר ברחבי העיר
העיר	בודפשט	שופעת	מבנים	יפהפיים	אך	רעועים.	עם	הריסתם	של	המבנים,	נעלמים	איתם	

גם	ציור	הקיר	שעיטרו	אותם.	הודות	ליוזמה	של	אמנים	וקבוצות	שונות	-	מקומיים	וזרים	כאחד	-	
שעטו	של	ההזדמנות	שנפלה	בחלקם,	ניתן	לחזות	עתה	בציורי	קיר	ססגוניים	ובגרפיטי	אומנותי	

על	גבי	בדי	קנבס	צבעוניים.	

szinesvaros.hu, neopaint.hu :אתר אינטרנט
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