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3COMORILE BUDAPESTEI 

ÎN PRIVINȚA CULTURII, ARHITECTURII ȘI MEDIULUI NATURAL, BUDAPESTA ESTE UNUL 
DINTRE CELE MAI FRUMOASE ORAȘE DIN LUME. PLINĂ DE VIAȚĂ EFERVESCENTĂ 
ȘI TOTUȘI AUTENTICĂ, ESTE O METROPOLĂ DEOPOTRIVĂ ISTORICĂ ȘI MODERNĂ, 
OFERIND TOATE ASPECTELE CLASICE ȘI COSMOPOLITE ALE UNEI CAPITALE 
EUROPENE, STIMULATOARE, ELIBERATOARE ȘI PLINĂ DE VITALITATE.

Budapesta este un mix minunat între mediul natural și cel construit, 
reflectat de siturile sale înregistrate în Patrimoniul Mondial UNESCO, 
cum sunt Cheiurile Dunării, Cartierul Castelului din Buda și 
Bulevardul Andrássy. Orașul este renumit pentru arhitectura sa 
uluitoare și priveliștea fotogenică a fluviului, fundaluri uimitoare ale 
unei industrii cinematografice locale înfloritoare. 

Gastronomia diversă și vibrantă, subliniată de o bogată tradiție culi
nară cu accente de lux, poate fi întâlnită atât în restaurantele cu stele 
Michelin, cât și în bistrourile contemporane, restaurantele pentru 
întreaga familie sau în localuri de cartier. Halele piețelor sunt pline cu 
produse proaspete de sezon, locale. Creativitatea bucătarilor maghiari 
și gusturile de neuitat ale bucătăriei maghiare aflate în continuă 
evoluție pot încânta și captiva toți oaspeții, indiferent dacă vor să se 
delecteze cu mese rafinate sau să se cufunde într-o cafenea istorică.

BUDAPESTA – STRĂLUCIND 
DE VIAȚĂ

CONDIMENTUL EUROPEI

Cartierul Castelului din Buda

Capitală cu 1,7 milioane de locuitori, Budapesta 
reușește cumva să păstreze un număr mare de 
comori ascunse. Nu există nicio altă capitală 
în Uniunea Europeană în care băile turcești 
medievale autentice să fie încă utilizate zilnic.

Bazilica Sf. Ștefan

Viața culturală a Budapestei este vie și plină 
de culoare, cu orchestre de renume mondial 
concertând în săli bogat ornamentate, cu 
expoziții interesante și festivaluri deosebite.

BUDAPESTA

Podul cu Lanțuri
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LASĂ-TE UIMIT 
DE BUDAPESTA 

ÎN ARHITECTURA BUDAPESTEI CLĂDIRI EMBLEMATICE ILUSTREAZĂ EPOCI 
DIN ANTICHITATE PÂNĂ ÎN PREZENT. POT FI ÎNTÂLNITE DEOPOTRIVĂ RUINE 
ROMANE, VESTIGII MEDIEVALE, FAȚADE BAROCE, CLĂDIRI CLASICISTE, 
CARTIERE HABSBURGICE, DESIGN BAUHAUS ȘI FORME POSTBELICE. 
ACESTA ESTE MOTIVUL PENTRU CARE BUDAPESTA A ILUSTRAT ROMA, 
PARISUL, BERLINUL ȘI MOSCOVA, BA CHIAR ȘI O STAȚIE SPAȚIALĂ, ÎN 
MULTE FILME. VIE PRIN DETALIILE SALE ARHITECTONICE, BUDAPESTA 
TREBUIE NEAPĂRAT VIZITATĂ.

CARTIERUL CASTELULUI DIN BUDA
Înconjurat de capodopere arhitecturale reflectând secolele trecute, 
Cartierul Castelului este nu numai un monument istoric, ci și un 
cartier viu și înfloritor. În plus, de-a lungul străzilor pietruite ale acestui 
sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, pot fi admirate case înalte, 
datând din epoca medievală.

BASTIONUL PESCARILOR 
Panorama asupra Dunării din acest reper neo-romanic este 
spectaculoasă. Bastionul Pescarilor și-a primit numele după cartierul 
care odinioară se întindea mai jos, unde pescarii își aduceau capturile 
pentru a le vinde la piața de lângă Biserica Matthias de astăzi. 

BISERICA MATTHIAS 
Biserica Maicii Domnului, Biserica Încoronării a Castelului din Buda, 
cunoscută de obicei ca Biserica Matthias, se află în Piața Sfintei Treimi. 
Fondată în 1015, și-a primit forma neogotică la sfârșitul anilor 1800, în 
urma reconstruirii conform planurilor medievale originale.

CAPODOPERE ARHITECTURALE

Bastionul Pescarilor

În Biserica Matthias au fost încoronate 
două cupluri imperiale, Franz Joseph I și 
Elisabeta, precum și Carol al IV-lea și Zita, 
ultimul împărat și ultima împărăteasă din 
dinastia habsburgică.

Biserica Matthias
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BAZILICA SF. ȘTEFAN 
Monumentala Bazilică este a doua cea mai înaltă clădire 
din Ungaria, alături de Parlament. Aici se află mâna dreaptă 
mumificată a primului rege al Ungariei, Sfântul Ștefan, o relicvă 
sfântă găsită acum mai bine de 900 de ani. Dacă urcați în cupolă, 
unde se află cel mai mare clopot din țară, veți fi recompensați cu 
o vedere panoramică spectaculoasă asupra orașului. 

PARLAMENTUL
Această impresionantă operă de artă construită la sfârșitul anilor 
1800 este a treia cea mai mare clădire parlamentară din lume și 
cea mai mare clădire din Ungaria. Este un amestec de stiluri, având 
baza barocă, fațada neogotică și tavanul renascentist. Arhitecții 
nu au cruțat nimic, au folosit 40 kg (88 lb) de aur de 22-23 karate 
pentru ornamentarea sa. Nu ratați Sfânta Coroană, datând din 
anii 1100 (și poate chiar de mai devreme), una dintre cele mai vechi 
relicve de încoronare din Europa și simbol al statului maghiar. 

Printre numeroasele atracții, dacă ridicați 
privirea de pe stradă, veți putea admira ni-
velurile superioare ale clădirilor, fațadele lor 
artistice, ferestrele cu mozaicuri colorate și 
reliefurile fermecătoare.

Parlamentul poate fi cel mai bine admirat de 
pe Podul Margareta, mai ales în luminile de 
după lăsarea întunericului.

Bazilica Sf. Ștefan

Parlamentul
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SINAGOGA DIN STRADA 
DOHÁNY UTCA 
Cea mai mare sinagogă din Europa 
se înalță în fața vechiului Cartier 
Evreiesc, care este astăzi una 
dintre cele mai pline de viață părți 
ale orașului. Sinagoga nu este doar 
un simbol important pentru evreii 
din Ungaria, ci joacă un rol activ în 
viața culturală prin găzduirea de 
concerte și festivaluri remarcabile. 
Aceasta a fost construită în stil maur, 
cu împletituri speciale din piatră pe 
fațadă, iar cupola este acoperită cu 
decorațiuni ornamentale fabuloase. 

CLĂDIRILE DE-A LUNGUL  
BULEVARDULUI ANDRÁSSY 
Acest bulevard elegant, lung de 
peste doi kilometri, este Champs-
Élysée-ul Budapestei. La un capăt, 
mărci de modă de top se înșiruie 
până la clădirea Operei și dincolo de 
ea, până la strada Nagymező utca, 
cea străjuită de teatre. De la Oktogon 
până la Piața Eroilor, după rânduri 
de copaci, se află uimitorul muzeu 
Casa Terorii și câteva dintre cele mai 
frumoase vile din oraș, unele servind 
drept ambasade străine. 

Arhitectura frumoasă și dimensiunile 
magnifice ale sinagogii din strada 
Dohány utca atrag în fiecare an sute de 
mii de vizitatori. 

Bulevardul Andrássy face parte din 
Patrimoniul Mondial UNESCO, la fel ca Metroul 
Millennium care îl parcurge pe sub pământ, 
cel mai vechi metrou de pe întregul continent 
european care încă mai funcționează. 

PARCUL ORAȘULUI 
Datând încă din Evul Mediu, Parcul 
Orașului a început să capete forma 
actuală la începutul anilor 1800. Acest 
imens spațiu de agrement nu este 
favorabil numai familiilor și animalelor 
de companie, ci este popular și printre 
pasionații sportului. Pe una din laturi 
este dominat de spectaculoasele Băi 
Széchenyi, iar în centrul său se află 
Castelul Vajdahunyad, un frumos 
exem plu de arhitectură eclectică, un-
de fiecare aripă ilustrează repere ale 
fostului regat maghiar. Lângă acesta se 
află un lac pe care vara se poate face o 
plimbare cu barca și iarna patina. 
Alături de Parcul Orașului, Grădina 
Zoologică din Budapesta este atractivă 
atât prin arhitectura sa în stil Art 
Nouveau, cât și prin diversitatea vieții 
sălbatice.

PIAȚA EROILOR
Piața Eroilor servește drept panteon național maghiar și 
formează poarta de intrare în Parcul Orașului, vizibilă de pe 
bulevardul Andrássy. Figuri cheie ale istoriei ungare formează 
o colonadă în jurul statuii Arhanghelului Gavriil. De ambele 
sale părți, Muzeul de Arte Frumoase prezintă mari maeștri, iar 
Galeria de Artă lucrări contemporane.

Sinagoga din strada Dohány utca

Piața Eroilor

Grădina Zoologică din Budapesta
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„RUGAȚI-VĂ PENTRU O MINTE ȘI UN CORP SĂNĂTOS”, A SUGERAT POETUL ROMAN 
JUVENAL. PUTERILE CURATIVE ALE ACESTOR APE ERAU BINE-CUNOSCUTE ÎNCĂ 
DE PE VREMEA LUI. ÎN ZILELE NOASTRE UNGARIA ESTE UN CENTRU AL TURISMULUI 
DE SĂNĂTATE, MEDICAL ȘI SPA. 

CAPITALA SPA A LUMII
APE TĂMĂDUITOARE, SEJURURI SĂNĂTOASE

Băile termale Gellért

Ungaria este extrem de bogată în ape tămăduitoare - pe 
80% din teritoriul său se află cel puțin o sursă de apă termală 
subterană. Nicio altă capitală din lume nu are la fel de 
multe izvoare termale ca Buda pesta, cu temperaturi de la 
„călduț” până la 77 °C. Vizitarea orașului nu este completă 
fără o scufundare în bazinele cu ape tămăduitoare ale 
vreuneia dintre splendidele sale băi termale, înconjurate de 
ornamente arhitecturale.

Turcii au creat SPA-urile din Budapesta la sfârșitul anilor 
1500, unele dintre acestea funcționând și astăzi. În jurul lor 
au fost create băi frumoase, în principal în secolul al 19-lea, și 
renovate în ultimii ani cu respect pentru tradiție.
Pentru vizitatori, experimentarea unui SPA istoric nu trebuie 
ratată. Nu numai că oferă un loc de recreere, relaxare și 
întinerire, dar cele mai multe sunt situate în clădiri magnifice, 
mai vechi de o sută de ani.

Unele sunt minuni arhitecturale prin ele însele, mai multe 
păstrând aspectul original otoman al unei piscine octogonale 
sub o cupolă clasică, prin care razele de lumină naturală trec și 
se joacă pe apa din interior. În Budapesta, unde turismul SPA 
a reprezentat o atracție semnificativă încă din anii 1800, stiluri 
de design precum Art Nouveau au creat repere generoase.

Majoritatea SPA-urilor importante au și câte un element 
exterior. Unele oferă, de asemenea, și posibilitatea unei băi la 
ore târzii din noapte. Unul dintre primele bazine cu valuri din 
lume a fost deschis la elegantul Hotel Gellért în 1927. Aceste 
băi seculare de la poalele dealului cu același nume reprezintă 
o altă priveliște de neuitat, datorită decorului Art Nouveau cu 
plăci din porțelan Zsolnay de culoare turcoaz și ferestre cu 
vitralii.

APE
Băile Gellért au fost vizitate de numeroși oaspeți 
iluștri, de la Richard Nixon până la Ryan Gosling. Hotelul Gellért
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Un alt loc favorit, Băile Lukács, reprezintă un stabiliment 
terapeutic în a cărui pardoseală sunt plăci memoriale cu 
inscripții care mulțumesc instituției pentru vindecări 
miraculoase.

Ungaria este recunoscută la nivel 
internațional ca fiind o destinație 
de top pentru turismul medical și 
de sănătate. Multe SPA-uri oferă 
tratamente pentru afecțiuni specifice. 
Aici veți fi în mâinile experților. Multe 
afecțiuni pot fi tratate eficient cu 
ajutorul acestor ape tămăduitoare.

După o renovare temeinică, Băile Veli Bej din secolul al 16-lea 
strălucesc acum în forma lor originală, cu mozaicuri care îi evocă 
moștenirea otomană. Renovarea Băilor Rudas, construite cu 
aproape o jumătate de mileniu în urmă, i-a păstrat originea 
otomană. Un aspect particular al acestor băi este reprezentat de 
priveliștea minunată pe care o puteți admira stând confortabil  
într-o cadă cu hidromasaj, amplasată pe acoperiș.

În mijlocul zonei verzi a Parcului Orașului, Băile Széchenyi poartă 
însemnele decorative ale monarhiei austro-ungare. În total 21 de 
bazine, din care trei sunt în aer liber, își așteaptă vizitatorii.

Istoria culturii SPA din Ungaria începe acum 
2.000 de ani, de pe vremea romanilor.

 Băile Veli Bej

Băile Rudas

Băile Lukács Băile Széchenyi

Băile Széchenyi sunt locul unde bătrânii 
joacă cu regularitate șah în apă, o imagine 
emblematică a orașului.
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CUNOSCUTĂ ÎNDEOSEBI PENTRU CLĂDIRILE SALE BELLE-ÉPOQUE, BUDAPESTA 
PREZINTĂ ȘI STILURI ARHITECTURALE MAI TÂRZII, CARE FORMEAZĂ IMAGINEA 
ACESTEI METROPOLE MODERNE. 

Prima școală de design Bauhaus din Budapesta a fost înființată 
în 1928, formând arhitecți locali care au început repede să lucreze 
la transformarea unei foste stații de transformatoare de pe strada 
Kazinczy, devenită astăzi Muzeul de Inginerie Electrică.

În centrul orașului, parte integrantă a Pieței Erzsébet, se află o 
fostă stație de autobuz în stil Bauhaus, remodelată pentru a găzdui 
un bar popular. După cum observați, cele mai recente creații sunt 
caracterizate de o arhitectură multifuncțională. Lângă Dunăre, Bálna 
Budapest îmbină istoria și modernitatea. Compus din două vechi 
depozite paralele, realizate din cărămidă roșie reunite de un înveliș de 
sticlă în formă de balenă, acest complex de pe malul fluviului ascunde 
în „burta” sa magazine și baruri, în timp ce localuri elegante oferă 
vedere spre malul apei. Creatorul său, Kas Oosterhuis, a proiectat și 
Dubai Sports City.

Spre Podul Rákóczi, Centrul Cultural Milenar este un complex de locuri 
de artă. Palatul Artelor (Müpa) include Sala de Concerte Bartók, 
Muzeul Ludwig de artă contemporană și Teatrul Festivalurilor. 

Sub pământ, aproape de Piața Gellért, se află probabil cel mai 
uimitor exemplu de stație de metrou. Concepută pentru noua linie a 
metroului 4, stația este cea mai adâncă dintre cele zece inaugurate 
în 2014 și este decorată cu un mozaic spectaculos, realizat de Tamás 
Komoróczy.

Versatil și grațios, acest complex de arte 
funcționează ca o citadelă culturală adaptată 
nevoilor de astăzi.

Alte exemple Bauhaus din cartierele 
rezidențiale Pasarét și Újlipótváros 
includ Biserica Parohială Jézus Szíve, 
considerată prea modernă pentru 
timpul său în 1933, dar apreciată astăzi.

Muzeul Ludwig

Bálna (Balena)

Teatrul Național

DE LA BAUHAUS  
LA BÁLNA BUDAPESTA

METROPOLA MODERNĂ

Piața Gellért, linia de metrou 4
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CU O OPERĂ FRUMOS DECORATĂ ȘI POPULARĂ, UN IMPORTANT 
CENTRU DE ARTĂ CONTEMPORANĂ, O PRESTIGIOASĂ ACADEMIE 
DE MUZICĂ, ORCHESTRE SIMFONICE ȘI UN NOU TEATRU NAȚIO-
NAL DE DANS, BUDAPESTA OFERĂ ÎNTOTDEAUNA SPECTACOLE 
DE ÎNALTĂ CALITATE DE CARE SĂ VĂ BUCURAȚI, ADESEA ÎNTR-O 
SALĂ DE CONCERTE A CĂREI ARHITECTURĂ MERITĂ ADMIRATĂ 
PENTRU EA ÎNSĂȘI.

Festivalul Primăverii din Budapesta pre-
zintă o multitudine de feluri de cultură, 
în locații diverse cum sunt Casa de Arte 
Contemporane Trafó, amplasată într-o 
fostă stație de transformatoare modificată 
și Academia de Muzică Liszt, o capodo-
peră Art Nouveau datând din 1907. 

Budapesta dispune de un teatru național 
încă din 1837. În 2002, a fost deschis un 
stabiliment contemporan în ceea ce 
avea să devină un complex cultural de 
importanță majoră, cu vedere la Dunăre, 
în sudul Pestei. Alături de acesta, Müpa 
(Művészetek Palotája, „Palatul Artelor“) 
este format din Sala Națională de 
Concerte Bartók, Teatrul Festivalurilor 
și Muzeul Ludwig. Cu o acustică de nee-
galat, Bartók primește cele mai presti-
gioase orchestre din lume.

Teatrul Festivalurilor este îndrăgit de 
trupele de dans contemporan, care dau 
spectacole și la noul Teatru Național de 
Dans, inaugurat în Parcul Millenáris.

Printre ansamblurile de top se numără Re-
cirquel, prezentând o combinație premiată 
de dansuri, circ contemporan și acrobație.

Academia de Muzică Liszt

Opera

ORAȘUL LUI LISZT ȘI AL OPEREI
CULTURĂ DE-A LUNGUL SECOLELOR

Baletul Național Maghiar prezintă spectacole în principal la Teatrul Erkel. 
Înființată ca Operă a Poporului în 1911, această instituție care dispune de 
cea mai mare sală de concerte din țară, a fost atașată Operei în 1951.
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BUDAPESTA ESTE ORAȘUL EXPOZIȚIILOR FASCINANTE, DE LA VESTIGII CLASICE PÂNĂ LA 
ARTĂ RENASCENTISTĂ ȘI AVANGARDĂ, ACOPERIND O PERIOADĂ ISTORICĂ ÎNCEPÂND CU 
EPOCA DE PIATRĂ, PÂNĂ DUPĂ COMUNISM. 

MARI MAEȘTRI  
ȘI ISTORIE MODERNĂ

DE LA EPOCA DE PIATRĂ LA AVANGARDĂ 

În decorurile pitorești din Cartierul Castelului și Piața 
Eroilor, Galeria Națională Maghiară și Muzeul de Arte 
Frumoase găzduiesc împreună cea mai mare colecție 
de artă a Ungariei. În Palatul Regal, Galeria Națională 
găzduiește lucrări din 1800 până în prezent, atât maghiare 
– Munkácsy, Csontváry – cât și internaționale, Cézanne și 
Monet. În Piața Eroilor se află și Galeria de Artă, cu expoziții 
de artă contemporană maghiară.

Renovat și redeschis în 2019, Muzeul de Arte 
Frumoase prezintă vechi maeștri - Tițian, Goya 
- precum și artă maghiară până în anii 1800, 
alături de antichități clasice.

Printre obiecte se numără cătușele originale și 
cheile lui Houdini, precum și posterele care i-au 
promovat spectacolele. Vizita culminează cu un 
show live de magie.

Muzeul Național, construit în stil neoclasic, acoperă 
istoria maghiară de la uneltele sculptate în piatră din 
epoca paleolitică până la complicat-decorata manta de 
încoronare medievală și dezvoltarea Budapestei urbane.

Istoria mai recentă a Ungariei face obiectul Muzeului 
Casa Terorii, ocupând fostul sediu al poliției secrete 
comuniste, care subliniază atrocitățile comise aici și 
comemorează victimele. Aflat în îndepărtatul district 
XXII, parcul în aer liber Memento Park este locul final 
de odihnă al statuilor gigantice care au dominat cândva 
Budapesta epocii sovietice.

În Piața Dísz tér din Cartierul Castelului se află o expoziție 
încântătoare în onoarea marelui iluzionist maghiar Harry 
Houdini. 

Muzeul Național

Muzeul Casa Terorii
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Lângă sinagoga de pe strada Rumbach Sebestyén utca, un 
portret generos al împărătesei Elisabeta vă urează bun venit 
în cartierul numit după acest venerat personaj habsburgic. În 
Erzsébetváros, adică în „Orașul Elisabetei”, întâlnim astăzi o 
mulțime de opere de artă stradală legate de istoria maghiară.

Aici, o vastă pictură murală sărbătorește faimoasa victorie a 
echipei de fotbal a Ungariei împotriva Angliei în 1953, acțiune 
descrisă într-un reportaj de ziar din vremea respectivă.

Virând pe strada Wesselényi utca, o copie a revistei Time 
din 1956 numește un luptător pentru libertate maghiar drept 
„Omul Anului“, onorând astfel tinerii eroi ai revoltei antisovietice.

În altă parte, arta stradală ia forma sculpturii. Statuetele 
artistului ucrainean Mihajlo Kolodko combină istoria urbană 
cu cultura populară. În piața Széll Kálmán tér, compoziția 
sa Mekk Elek prezintă un iubit personaj al copiilor: o capră 
stângace, eroina unei serii populare de spectacole de pă-
puși care a fost prezentată între 1974 și 1975 la televiziunea 
maghiară. Pe strada Falk Miksa utca vizitatorii din străinătate 
îl vor recunoaște pe detectivul Columbo de la televizor, alături 
de un suricat înarmat, înconjurat de un contur făcut cu creta, 
ca și cum s-ar afla la locul unei crime. 

Kolodko dezvăluie, de asemenea, mitologia 
sectorului VII, prin ilustrarea unui scafandru care 
găsește cheia Cafenelei New York și a pianistului 
care a compus hitul mereu îndrăgit Gloomy Sunday.

URBANĂ

PICTURI MURALE DE MARI DIMENSIUNI, SCULPTURI POP-UP ȘI PERSONAJE ALEATORII 
– BUDAPESTA ESTE PLINĂ DE ARTĂ URBANĂ. PICTURILE IZBITOARE DAU STRĂLUCIRE 
ORAȘULUI, VECHILE CALCANE SERVESC DREPT PÂNZE URIAȘE, ÎN TIMP CE FIGURI 
CIUDATE APAR CA DIN NIMIC.

CUBURI, REGINE ȘI COLUMBO 
– ARTĂ URBANĂ ÎN BUDAPESTA

ISTORIA LOCALĂ ÎN MĂRTURII MARI ȘI MICI 

O pictură a unui cub Rubik reflectă codul inteligent 
creat de inventatorul său, maghiarul Ernő Rubik.

ARTĂ

Pictura Okudart

Statuie Kolodko
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MARILE SPAȚII VERZI  
DIN BUDAPESTA

PENTRU O METROPOLĂ PLINĂ DE VIAȚĂ CU APROAPE DOUĂ MILIOANE 
DE LOCUITORI, BUDAPESTA ABUNDĂ ÎN ZONE MARI CU SPAȚII VERZI, 
PARCURI, GRĂDINI BOTANICE ȘI PĂDURI NETULBURATE CARE FAC 
ORAȘUL ATÂT DE ATRACTIV ȘI LOCUIBIL. 

Cel mai popular loc verde de evadare din 
Budapesta este Városliget sau Parcul Ora
șului. Acesta se află în prezent în curs de 
reamenajare majoră și se mândrește  cu 
terenuri de sport și gimnastică în aer liber, 
precum și cu piste de alergare iluminate, 
recent create. Alături de atât de mult spațiu 
deschis mai există și o mulțime de po si-
bilități pentru o plimbare pe jos sau cu 
bicicleta, eventual combinată cu o plimbare 
cu barca pe lacul Castelului Vajdahunyad 
sau cu o vizită la băile Széchenyi. O altă 
opțiune este Grădina Regală din Várkert 
Bazár, ce oferă un plus de relaxare în aer 
liber, cu vedere la Dunăre.

La fel de accesibilă și din centrul orașului, 
Insula Margareta se află între Buda și 
Pesta, lângă podul cu același nume. În 
prin cipal fără trafic de mașini, insula 
atra ge bicicliștii și joggerii, cu vehicule 
de închiriat cu patru locuri și o pistă de 
alergare cauciucată de aproximativ 5 
km. Terenurile de tenis, piscina Alfréd 
Hajós și Lido Palatinus sunt toate atracții 
popu lare, dar acest fost sit de mănăstiri 
de călugărițe și schituri de călugări este 
vizitat îndeosebi pentru o plimbare lini-
ștită în jurul Grădinii japoneze, fântânii 
muzicale și a ruinelor medievale.

PARCURI ȘI PLIMBĂRI ÎN NATURĂ 

Insula Margareta

Várkert Bazár
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În Parcul Național Duna-Ipoly pot fi observate 
flora și fauna specifice regiunii. De asemenea, 
se poate angaja un ghid turistic pentru lămuriri 
suplimentare.

VIAȚA DIN PARC

Turnul de veghe Erzsébet

Ca să te bucuri de minunatele spații libere nu este necesară o 
expediție de o zi întreagă. Spațiile verzi urbane abundă, de la 
întinsa piață centrală Szabadság tér (Piața Libertății) din umbra 
grandiosului Palat al Bursei, până la grădinile recent inaugurate 
care înconjoară la fel de impunătorul Muzeu Național. Aproape de 
fluviu, Parcul Szent István și cheiul Nehru din Pesta sunt la fel de 
populare printre localnici și familiile tinere. 

Dincolo de fluviu, Grădina Filozofilor se bucură de o vegetație 
abundentă, scoasă dramatic în evidență de Citadella care se  

înalță deasupra ei și de priveliștea maiestuoasă a Dunării. Mai 
departe, aflată pe panta dealului, Normafa  este poarta către 
dealurile Budei, o suprafață amplă pe care se întinde natura 
nealterată, din care o mare parte este protejată și o altă parte este 
inclusă în Parcul Național DunaIpoly, cu trasee de drumeții și 
puncte de observare. 

În oraș, grădina botanică Füvészkert găzduiește aproximativ 
8.000 de soiuri de plante, unele dintre ele datând din epoca 
dinozaurilor. Puteți participa, de asemenea, și la diferite tururi și 
prezentări, precum și la evenimente speciale cum este sărbătoarea 
cireșului japonez în luna aprilie.

Buda Arboretum este o fostă podgorie, înființată în 1876 
pe versanții inferiori ai dealului Gellért, sub formă de grădini 
formale. Deși este o zonă protejată, aceasta servește și unui scop 
educațional, viitori horticultori peisagiști și vinificatori își practică 
meșteșugurile în timp ce vizitatorii admiră vegetația abundentă.

Dincolo de Városliget din Zugló, Grădina Japoneză a fost 
redeschisă recent publicului, o atracție amenajată în mod 
autentic, lăudată de fiul împăratului sosit aici în luna sa de miere 
în 1931. Ornamentația tradițională, ceainăria și lacul cu rațe 
mandarine completează armonios peisajul.

Parcul Orașului

Pe lângă relaxare și practicarea sportului în aer 
liber, puteți afla multe despre viața plantelor, 
puteți explora natura sau pur și simplu vă 
puteți bucura de un picnic spontan la soare.
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UNDE ISTORIA SE ÎNTÂLNEȘTE CU LUXUL
SEJURURI SOMPTUOASE ÎN ÎMPREJURIMI OPULENTE 

PENTRU MAGHIARI, OSPITALITATEA ESTE O CHESTIE DE MÂNDRIE - CA ȘI ARHITECTURA 
GRAȚIOASĂ CARE FACE DIN BUDAPESTA O DESTINAȚIE FOTOGENICĂ. ADĂUGAȚI O 
CULTURĂ SPA CA NICĂIERI ÎN ALTĂ PARTE ȘI PRIVELIȘTI UIMITOARE DIN MULTE PUNCTE DE 
OBSERVAȚIE, PRECUM ȘI UN PORTOFOLIU DE HOTELURI PERFECT PENTRU LUNA DE MIERE, 
PLIMBĂRI ÎN ORAȘ ȘI CĂLĂTORII DE AFACERI - ADESEA TOATE TREI SUB ACELAȘI ACOPERIȘ. Să începem cu Hotelul Four Seasons Gresham Palace. Această 

capodoperă Art Nouveau superb renovată, cu vedere la Podul 
cu Lanțuri, populară printre celebrități, a fost construită pentru 
societatea de asigurări Gresham Life Assurance Company din 
Londra ca apartamente de lux. Ei aveau aici și birouri, dar au 
închiriat și restul spațiului opulent – localuri de noapte dubioase 
care atrăgeau spioni și diplomați înainte de război. Cumpărat de 
lanțul hotelier de lux Four Seasons în anii 1990, Gresham a fost 
restaurat cu migală, iar mozaicul, elementele metalice și vitraliile 
au fost recreate conform planurilor originale. Un SPA somptuos și 
un restaurant de lux completează imaginea.

Apoi, mai este și Hotelul Gellért. Proiectat la începutul anilor 
1900, când stilul Art Nouveau era la apogeu, acest hotel SPA de 
pe malul fluviului nu a fost inaugurat decât după Primul Război 
Mondial. Curând a devenit o destinație populară în Marele Tur 
al celebrităților și aristocraților. Un hidroavion aducea oaspeții 
chiar în fața hotelului – o placă marchează astăzi locul – și în 1927 
a fost deschis aici unul dintre primele bazine cu valuri din lume. Hotelul Four Seasons Gresham Palace

Bogat ornamentatele băi Gellért rămân o 
atracție uriașă pentru turiști și celebrități 
deopotrivă.

Hotelul Gellért

Palatul New York

Hotelul New York și-a păstrat cafeneaua sa 
ornamentată, completată astăzi de un centru 
SPA și o piscină.
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Pe Marele Bulevard se află o altă legendă: Corinthia Budapest. Deschis ca Grand Hotel Royal în 1896, și-a întâmpinat oaspeții sosiți 
la celebrarea mileniului maghiar din acel an, precum și pe cei care traversau Europa pentru Jocurile Olimpice inaugurale. Un secol 
mai târziu, grupul de cinci stele Corinthia a preluat Royal-ul și a efectuat o reconstruire masivă, instalând adânc în subsol un SPA și 
o piscină în stil Art-Deco. Până în prezent, celebritățile și demnitarii continuă să umple cartea de onoare cu laude.

Mai jos, pe Marele Bulevard, Palatul New York este o altă magnifică transformare a unui punct de reper de la sfârșitul 
secolului. Cândva Palatul New York a găzduit renumita cafenea New York Café, cea mai apreciată dintre marile cafenele din 
Budapesta. Aici se întâlneau cei mai cunoscuți scriitori și, mai târziu, realizatori de filme din Ungaria. A fost transformat într-
un hotel de lux la începutul anilor 2000. 

Cea mai recentă transformare extravagantă este Párisi Udvar, chiar în centrul orașului. Cu o dezlănțuire de stiluri Art Nouveau, 
maur și gotic, acest fost centru financiar și pasaj a necesitat cinci ani pentru a se transforma într-un hotel de cinci stele, ca 
parte a colecției Unbound de la Hyatt. Apartamentele de lux sunt rezervate oaspeților care dispun de bugete generoase, dar 
holul, cafeneaua și atriumul strălucitor de deasupra pot fi admirate de toți. 

Unele niveluri superioare ale hotelului pot 
găzdui un cocktail-bar sau un patinoar – 
dar cele mai multe adăpostesc o istorie la 
fel de fascinantă ca însăși Budapesta. 

Hotelul Four Seasons Gresham Palace

Párisi Udvar

Frații Lumière au prezentat prima proiecție 
de imagini „mișcătoare” din Budapesta la 
Grand Hotel Royal, unde a fost deschis și un 
cinematograf.
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EXTRAORDINARA BUCĂTĂRIE 
MAGHIARĂ, DE LA APERITIVE PÂNĂ  

LA DESERT

MÂNCĂRURI LOCALE DIVINE

PICANTĂ, CU CARNE, CONSISTENTĂ, COLORATĂ ȘI DELICIOASĂ – BUCĂTĂRIA 
MAGHIARĂ ESTE DIVINĂ, DE LA APERITIVE ȘI SPECIALITĂȚI DE SUPĂ, PÂNĂ LA 
FELURI PRINCIPALE APETISANTE ȘI DESERTURI SAVUROASE.

Cele mai emblematice prăjituri sunt clasicele 
Dobos și Esterházy, dar Ungaria a mai inventat și 
felia de zserbó cu nuci și caise.

Aperitivele includ remarcabilul ficat de gâscă - Ungaria 
este al doilea cel mai mare producător - și multe res-
taurante îl includ în meniu. Dintre numeroasele supe, se 
disting gulașul cu bucățele de carne de vită și legume, 
supa de pește cu crap, somn sau știucă, supa de pui 
Újházi, supa de fasole și supa rece de fructe, varietate 
populară în timpul verii.

În privința felurilor principale, Ungaria este mândră de 
tocănițele sale, făcute din carne de vită gătită lent, sau 
de puiul condimentat cu paprica, bine-cunoscuta și 
specifica csirkepaprikás. Rulourile de varză umplute, cu 
carne de porc tocată sunt servite îndeosebi în lunile mai 
reci, în timp ce lecsó, adică ghiveciul maghiar, se prepară 
la sfârșitul verii. Tocanele tradiționale consistente pot fi 
preparate din linte, mazăre sau dovleac, servite cu un ou 
sau cârnați tăiați în felii.

De asemenea, căutați specialități maghiare cum 
sunt carnea de vită sură de stepă și carnea de porc 
mangalița, o rasă indigenă reactivată cu succes în 
ultima vreme. Legumele servite alături sunt proaspete 
și de sezon.

Ungaria excelează și la capitolul deserturi deserturi. Copio-
asele clătite Gundel sunt umplute cu un amestec de 
nucă/rom înăbușit în sos de ciocolată neagră, prăjiturile
biscuit Somlói au aromă de vanilie și sos de ciocolată, 
rom și stafide, în timp ce túrógombóc sunt găluște dulci 
din brânză de vaci cu sos dulce de smântână. 

Din carnea de porc se prepară cârnați gustoși, 
șuncă, jumări și mușchiuleț delicios.

Túrógombóc (bulz de brânză)

Ardei umpluți
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Nu cu mult timp în urmă ar fi fost de nei magi-
nat ca un fel de mâncare în stil rustic, tipic 
maghiar, să-și găsească locul în meniurile 
restaurantelor de clasă superioară; totuși, 
în zilele noastre, inovatorii bucătari unguri 
reinventează cu mândrie astfel de rețete 
tradiționale. Pe lângă restaurantele de top, 
oamenii se pot familiariza cu mâncărurile 
maghiare emblematice în numeroase 
bistrouri excelente sau în locuri cu street-food 
de înaltă calitate. Un centru culinar este Piața 
Centrală din strada Hold utca, unde puteți 
alege dintre mai multe puncte atractive de 
servire.

O vitrină a produselor maghiare de top, 
această piață din strada Hold utca datând 
din epoca habsburgică, renovată elegant, 
este o destinație gastronomică prin ea însăși, 
vizând o clientelă care știe să aleagă. Aici, 
cumpărătorii avizați pot găsi produse de înaltă 
calitate. Datorită multelor clădiri de birouri 
din apropiere, orele prânzului sunt pline de 
oameni care servesc masa.

Istorica Piața Mare de lângă Dunăre atrage 
localnicii și turiștii bucuroși să ia acasă miere, 
gemuri și boia ca suveniruri. În Buda, Piața din 
strada Fény utca este specializată în produse 
de sezon, cum sunt ciupercile proaspete de 
pădure.

Piețele de sfârșit de săptămână ale fermierilor 
includ Czakó Piac, într-o casă țărănească 
veche din zona Tabán, și standurile amenajate 
la barul-ruină Szimpla, cu muzică live înă untru.

LOCURILE DE UNDE 
SE APROVIZIONEAZĂ 
MAEȘTRII BUCĂTARI

PIEȚELE MINUNATE ALE BUDAPESTEI 

GASTRONOMIA MAGHIARĂ ESTE ÎNFLORITOARE, CU MAI MULTE 
RESTAURANTE CARE DEȚIN O STEA MICHELIN. CU TOATE 
ACESTEA, AȘA CUM ORICE BUCĂTAR POATE ADEVERI, TOTUL 
DEPINDE DE PRODUSELE LOCALE DE CALITATE. ACEEAȘI 
CALITATE POATE FI GĂSITĂ ȘI LA PIEȚELE DIN ORAȘ.

Recent renovată, hala din piața Klauzál din Cartierul 
Evreiesc este, de asemenea, plină de delicatese și 
produse lactate.

Piețele permit cumpărătorilor să obțină 
brânzeturi, carne, fructe și legume direct de 
la producători. Aceasta este cea mai bună 
garanție că ceea ce cumpărați este cultivat 
local și susține fermele familiale. 

Piața Mare Piața Centrală
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Orașul a fost pe vremuri înconjurat de podgorii, 
dealurile din Buda fiind cedate viței de vie, la fel ca 
în epoca romană, acum aproape 2.000 de ani. Deși 
diferite soluri din alte părți ale Ungariei s-au dovedit 
mai bune pentru cultivare, înclinația Budapestei 
pentru vin a rămas, regăsindu-se în restaurante și 
în baruri destinate acestei băuturi specifice. 

În ziua de azi barurile de vin sunt cochete și încă 
tradiționale, la modă și încă informale, accesibile 
și încă speciale. Relaxate ca stil și decor, ele atrag 
cupluri tinere, călători cu afaceri și vizitatori curioși, 
oferind delicatese locale - brânzeturi, cârnați, 
șuncă, tartine fine și pâine gustoasă - pentru a 
însoți soiurile albe limpezi din zona Balatonului 
sau pe cele roșii viguroase din Villány.

Atrăgând deopotrivă experții și consumatorii 
ocazionali, barurile oferă detalii importante cu 
privire la vinurile pe care le comercializează, 
proveniența și caracteristicile acestora, invitând 
producătorii să își prezinte cea mai recentă marcă. 

Festivalul Vinului din Budapesta, care are loc 
în septembrie în cadrul sublim al castelului din 
Buda, este principala vitrină a industriei, dar toată 
vara veți putea vedea în oraș localnicii sorbind 
șprițuri, principala băutură alcoolică sezonieră 
din Ungaria, cunoscută aici sub numele de fröccs, 
constând într-un amestec de vin și sifon în diferite 
proporții.

IN VINO VERITAS

DEZVOLTAREA BUDAPESTEI CA METROPOLĂ CONTEMPORANĂ A EVOLUAT ÎN PARALEL CU INDUSTRIA 
VITICOLĂ A UNGARIEI, PRODUCĂTORII DIN REGIUNILE DE IMPORTANȚĂ MAJORĂ PRECUM TOKAJ, 
BALATON, VILLÁNY SAU EGER CULTIVÂND SOIURI ROȘII ȘI ALBE DE O CALITATE EXCEPȚIONALĂ. 

SAVURAȚI VINURI FINE 
ÎN BUDAPESTA

Așa cum hotelurile și restaurantele de top sunt de nivel 
global și barurile de vin le-au urmat exemplul. Budapesta 
este, de asemenea, bine cunoscută pentru istoria producției 
sale tradiționale de vin spumant. Vă invităm să gustați 
„bulele” făcute în împrejurimile capitalei!

Serile tematice referitoare la o regiune, 
un stil de vin sau un tip de struguri, sunt 
deosebit de populare. 
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UN SECOL DE CULTURĂ  
A CAFENELELOR

UNDE ISTORIA ȘI CAFEAUA SE AMESTECĂ

CAFENELELE DIN BUDAPESTA SPUN POVESTEA UNEI CAPITALE IMPE-
RIALE DUBLE, AFLATĂ ÎN PLINĂ EXPANSIUNE, ÎN CARE CULTURA 
MAGHIARĂ ÎNFLOREA.

În majoritatea orașelor, plachetele și statui-
le conturează istoria, schimbările culturale 
și evenimentele germinale. Și în Budapesta 
sunt multe, dar vizitatorul poate descoperi 
o grămadă de lucruri despre capitală doar 
stând la o ceașcă de cafea.

Întâlnirile editoriale ale revistei Nyugat au avut 
loc la cafeneaua Centrál, deschisă în 1887.

Pe măsură ce Pesta s-a dezvoltat ca un centru urban, 
oamenii s-au adunat în cafenea. Aici, având comună 
limba maghiară, scriitorii și artiștii se întâlneau ore 
în șir. Cafeneaua a devenit un forum unde se puteau 
schimba idei, mai ales la Pilvax, unde Sándor Petőfi 
și tovarășii săi au urzit revoluția din 1848 împotriva 
stăpânitorilor habsburgi.

În oraș au fost ridicate teatre, au apărut cotidiene și 
edituri de carte, iar acești actori, jurnaliști și scriitori se 
întâlneau la o cafea.
 
Cea mai măreață dintre toate a fost cafeneaua New 
York Café, deschisă în 1894. Înfrumusețată cu o 
fântână, candelabre venețiene și fresce de tavan, 
eleganța cafenelei a atins un nou nivel. Conform 
legendei, un scriitor a spus că ar trebui să arunce cheile 
în Dunăre, astfel încât să nu se închidă niciodată. 

Cam un veac mai târziu, noile cafenele newwave 
la modă serveau specialități de cafea în cartiere 
promițătoare cum ar fi Újlipótváros, cu varietăți fără 
lactoză și produse gustoase de patiserie.

New York Café

Central Café
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REALIZATE ÎN UNGARIA, PURTATE DE CELEBRITĂȚI

BUDAPESTA GĂZDUIEȘTE DESIGNERI DE MODĂ DE RENUME INTERNAȚIONAL, 
COLECȚII PREMIATE ȘI SUPER-MODELE CU FAIMĂ MONDIALĂ. ÎN FIECARE 
APRILIE ȘI OCTOMBRIE, SĂPTĂMÂNA MODEI CENTRAL-EUROPENE DIN 
BUDAPESTA PERMITE DESIGNERILOR REGIONALI DE TOP SĂ ÎȘI PREZINTE 
COLECȚIILE DE SEZON.

BUDAPESTA, CAPITALA MODEI 
EUROPEI CENTRALE

Bulevard-vitrină și sit al Patrimoniului Mondial el însuși, Bulevardul Andrássy este 
încadrat de magazine de lux. Budapesta are și o stradă a modei, alături de hoteluri de 
cinci stele, unde își au reședința mărci de renume. Atelierele, studiourile și punctele de 
vânzare ale designerilor autohtoni se găsesc, de asemenea, în centrul orașului.

Pusă în scenă într-un stabiliment prestigios cum este Várkert Bazár sau Palazzo 
Dorottya, extravaganța bianuală a Săptămânii Modei din Budapesta urmează celor 
Cinci Mari – New York, Paris, Londra, Milano și Berlin – și atrage cei mai buni critici 
și comentatori din lume. Budapesta nu vizează doar apropierea de evenimentele 
enumerate mai sus, ci crează cadrul pentru ca designeri maghiari de top, cum este 
Szandra Sándor, să poată expune în mod regulat atât la New York, cât și la Londra. 
Piesele sale, care poartă numele de marcă Nanushka și sunt expuse în propriul său 
magazin conceptual aflat într-unul dintre cele mai bune locuri din centrul orașului, au 
fost purtate de vedete cum sunt Gigi Hadid și Gwen Stefani.

Vizitatorii pot cerceta atelierele designerilor de lux instalate, în apartamente, care sunt 
bucuroși să prezinte spațiul și să ofere o scurtă privire asupra procesului creator.

Ilustra școală de modă fran-
ceză, Mod’Art International, 
a fost înființată la Budapes-
ta în 2006.

Ungaria are și propriile sale modele de succes, cum sunt 
Barbara Palvin, Enikő Mihalik și Vanessa Axente. 
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BUDAPESTA DUPĂ LĂSAREA ÎNTUNERICULUI

BARURILE PANORAMICE OFERĂ PRIVELIȘTI SPECTACULOASE ASUPRA ORAȘULUI, IAR BĂUTURILE, 
CARE SE POTRIVESC CU ÎMPREJURIMILE ȘI AU INGREDIENTE PROASPETE, SUNT COMBINAȚII 
FANTEZISTE ȘI MIXURI SURPRINZĂTOARE. UNELE DIN ELE SUNT DESCHISE ȘI ÎN TIMPUL IERNII, 
INSTA LÂND IGLUURI CONFORTABILE CU MOBILIER TEMATIC ȘI OFERIND BĂUTURI CALDE 
SPECIFICE SEZONULUI.

COCKTAIL-URI PE ACOPERIȘ 
ȘI NAVE DE PETRECERI 

Cel mai special loc din Bu-
dapesta în care au loc concer-
te live, A38 este totodată și cel 
mai divers.

Renumitele vinuri fine din Ungaria sunt completate de beri artizanale 
de calitate. O revoluție artizanală a adus în prim plan producătorii 
locali de bere, soiurile lor de lager, ales și stout fiind servite în locații 
specializate. 

Budapesta a fost întotdeauna un loc popular de oprire pentru 
vedetele obosite de călătorie, care cântă în marile stabilimente din 
oraș. Niciunul nu este mai impunător ca Stadionul Ferenc Puskás, 
reconstruit și redeschis în 2019. Este fostul Népstadion (Stadionul 
Poporului) pe a cărui scenă au urcat nume precum Queen, Michael 
Jackson și Bruce Springsteen.

A38, un fost cargobot ancorat de Podul Petőfi, găzduiește muzică de 
toate genurile, interpretată pe scene din interior și exterior. Priveliștea 
malurilor și apei face parte din experiență.

Mai departe, în Buda, discoteca orientată spre folk Fonó Budai 
Zeneház găzduiește táncház („Casă de dans“) nocturne, evenimente 
și petreceri pline de viață.

Orașul a fost întotdeauna un reper în domeniul jazzului, cu un 
sistem de sunet superb la Budapest Jazz Club, amenajat într-un 
cinematograf vechi, și un rar pian Fazioli la Opus Jazz Club.

Majoritatea barurilor pun la dispoziție atât 
bere artizanală cât și mărci recunoscute.
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FIE CĂ ÎN PRIM PLAN SE AFLĂ MUZICA CLASICĂ SAU FILMUL, ARTELE 
PLASTICE SAU MODA, VINUL SAU GASTRONOMIA, ÎN BUDAPESTA EXISTĂ 
CÂTE UN FESTIVAL PENTRU FIECARE TIP DE CULTURĂ.

Organizat pentru prima dată în 1981, Festivalul Primăverii din 
Budapesta înseamnă două săptămâni sau mai mult de cultură 
valoroasă, având în prim plan muzica clasică de cea mai bună calitate. 
Sunt însă prezente și dansul, teatrul și artele plastice.
 
Festivalul Sziget din august, inaugurat în 1993, are loc, de asemenea, 
pe mai multe scene, dar toate se află pe o insulă („Sziget”) din nordul 
Buda pestei. Muzica rock, pop, internațională și electronică este în cent-
rul atenției, dar puteți găsi și film, teatru, circ și activități pentru copii.

CAFe Budapest, un acronim pentru Contemporary Arts FEstival 
(Festivalul Artelor Contemporane), dă strălucire calendarului în luna 
octombrie. Incluzând și Art Market Budapest și festivalul de muzică 
internațională Budapest Ritmo, această extravaganță culturală ce se 

UN FESTIVAL PENTRU  
FIECARE OCAZIE

ORAȘUL SĂRBĂTORILOR ȘI AL FESTIVALURILOR

La Festivalul Vinului din Budapesta 
muzica live și gustările de calitate 
însoțesc cele mai bune vinuri roșii și albe 
ale anului, pe fundalul împrejurimilor 
istorice ale Castelului Buda.  

Locurile unde are loc Festivalul Primăverii 
variază de la cele mai respectabile – Pesti 
Vigadó, Erkel Színház – până la cele vibrante, 
cum sunt Akvárium Klub și A38.

întinde pe mai bine de două săptămâni este 
puternică în domeniul artelor vizuale, circu lui con-
temporan, dansului și muzicii non-mainstream.

Festivalurile culinare prezintă o întreagă gamă 
de specialități maghiare, de la carnea de porc 
mangalița la bere artizanală. În privința meselor 
rafinate, Festivalul Gastronomic, care durează 
patru zile în luna mai, este cea mai prestigioasă 
formă de prezentare, alături de Festivalul 
Vinului din Budapesta din septembrie. 

Festivalul Vinului din Budapesta

Festivalul Sziget

 Festivalul Sziget



45COMORILE BUDAPESTEI 

ORGANIZĂRI DE EVENIMENTE,  
TÂRGURI ȘI CONFERINȚE 

TURISMUL MICE ÎN ASCENSIUNE

BUDAPESTA ESTE ACUM O DESTINAȚIE DE MARE IMPORTANȚĂ PENTRU TURISMUL DE AFACERI 
ȘI DE EVENIMENTE. NUMĂRUL DE EXPOZIȚII COMERCIALE ESTE ÎN CREȘTERE, LA FEL CA ȘI 
POZIȚIONAREA ORAȘULUI PRINTRE EGALII SĂI EUROPENI.

Budapesta este ușor accesibilă (în doar două-trei ore) aproape 
de oriunde din Europa. Transferurile rapide vă transportă de la 
aeroportul elegant direct în oraș, unde vă așteaptă o mulțime de 
taxiuri, un transport public eficient și o metropolă care poate fi 
străbătută și pe jos. 

Locurile de organizare a evenimentelor variază de la centre 
ample de conferințe până la vapoare cu vedere frumoasă 
asupra Dunării, ba chiar și la vile clasice. Muzee bogat decorate și 
restaurante elegante pot fi închiriate și adaptate pentru diferite 
ocazii, în timp ce recentele construcții și reamenajări ale unor 
stadioane de clasă mondială au permis Budapestei să asigure 
găzduirea unor finale și turnee sportive prestigioase.

Optzeci la sută din evenimentele de afaceri organizate în Ungaria 
se desfășoară în hoteluri, dotate cu facilități de conferințe de 
cea mai bună calitate. Turismul MICE este un factor major care 
trebuie luat în considerare ori de câte ori este construit un hotel 
nou sau unul mai vechi este adaptat nevoilor contemporane. 
Orașul poate oferi aproximativ trei duzini de hoteluri de conferințe 
de patru și cinci stele, multe dintre ele aflate pe malul fluviului, și 
complexe SPA pentru oaspeții care rămân mai mult timp.

Budapesta este o destinație foarte atractivă 
datorită abundenței de locuri și opțiuni de 
cazare, accesibilității sale și frumuseții pure a 
orașului în sine.

Furnizorii de servicii sunt specializați în 
programe unice pentru înainte și după călătorie, 
în jurul Budapestei, cu destinații oenologice și 
gastronomice, stațiuni termale și locuri istorice. 

Pesti Vigadó

Muzeul de Arte Aplicate

MÜPA Budapesta



47COMORILE BUDAPESTEI 

CAPITALĂ EUROPEANĂ A SPORTULUI ÎN 2019, ÎN BUDAPESTA AU FOST CONSTRUITE NOI ȘI IMPRESIONANTE 
STADIOANE ȘI MULTE ALTELE AU FOST MODERNIZATE. ÎN CONSECINȚĂ, ORAȘUL A PRIMIT DREPTUL DE 
GĂZDUIRE A UNOR FINALE ȘI TURNEE INTERNAȚIONALE PRESTIGIOASE.

Gazdă a Campionatelor Mondiale de Sporturi Acvatice FINA din 
2017, Budapesta a excelat mult timp în domeniul sportului și al 
proiectării de stadioane.

Eleganta Arenă Națională de Înot Alfréd Hajós de pe Insula 
Margareta datează din 1930 și a găzduit recent două campionate 
europene de sporturi acvatice, precum și finalele FINA. Pentru 
2017, moderna Arenă Dunărea a fost, de asemenea, construită în 
jurul Băilor Dagály, un complex clasic, deschis în 1948.

Fostul Népstadion (Stadionul Poporului), deschis în 1953, a fost 
reconstruit în 2018-2019 și numit după cea mai mare vedetă a 
fotbalului din Ungaria, care a evoluat pe stadionul original.

BUDAPESTA ESTE GATA 
SĂ GĂZDUIASCĂ FINALE 

SPORTIVE MAJORE

DE LA PRIMA OLIMPIADĂ PÂNĂ LA CAMPIONATELE MONDIALE DE SPORTURI ACVATICE

Înaintea Primului Război Mondial orașul a fost 
ales să găzduiască Jocurile Olimpice din 1920, 
de aceea a fost planificat un stadion național. 
Acesta a devenit mai târziu emblematicul 
Népstadion.

Alfréd Hajós a fost nu numai un campion olimpic 
de natație, câștigând prima medalie de aur a Un-
gariei la Jocurile inaugurale din 1896, ci și un arhi-
tect de baze sportive, proiectând bazinele originale 
care au găzduit campionatele FINA în 2017.

Arena Dunărea

Arena Puskás
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Putând fi atins cu ușurință din Budapesta cu rapidul și 
frecventul tren electric HÉV sau cursa navală prog ra-
mată, Szentendre este cea mai populară excursie de o 
zi în orașul în care străzile pietruite și întortocheate sunt 
dominate de impozante biserici sârbești, pline de icoane 
strălucitoare. Acesta este totodată și un oraș al artiștilor, 
ale cărui galerii și muzee adăpostesc colecții fascinante și 
găzduiesc expoziții frecvente. Situat la înălțime, deasupra 
orașului, Muzeul Etnografic în Aer Liber sau Skanzen 
ilustrează în mărime naturală viața rurală maghiară.

Visegrád și-a avut apogeul în Evul Mediu, moștenirea 
sa fiind reconstituită în timpul anualelor Jocuri de Palat. 
Aici regele Matthias Corvin a avut un palat de vară 
renascentist, ale cărui rămășițe de suprafață punctează 
peisajul panoramic. Mai sus, Citadela superioară și 
inferioară datează tot din epoca medievală timpurie.

Cea mai mare clădire religioasă din Ungaria este Bazilica 
din Esztergom, care domină orizontul din poziția sa 
impunătoare cu vedere la Dunăre. Dacă urcați cele 400 
de trepte până în cupolă, veți putea admira o minunată 
priveliște. Tezaurul deține o colecție impresionantă de 
relicve și artefacte religioase, cruci, potire și veșminte 
liturgice. 

EXCURSII FASCINANTE DE O ZI, 
DIN BUDAPESTA

DEȘI CAPITALA UNGARIEI ESTE PLINĂ DE ATRACȚII, NU TREBUIE DECÂT SĂ 
CĂLĂTORIȚI CAM O ORĂ SPRE NORD, PÂNĂ LA COTUL DUNĂRII, PENTRU A 
DESCOPERI CASTELE MEDIEVALE, O BAZILICĂ MAGNIFICĂ ȘI GALERII PLINE DE 
CULOARE. CĂTRE EST ȘI VEST, GÖDÖLLŐ ESTE UN LOC DE ODIHNĂ REGAL, IAR 
ETYEK O IDILĂ A VINIFICĂRII.

DESTINAȚII-CHEIE ÎN JURUL CAPITALEI

Szentendre

Vara, un hidroavion circulă 
din Budapesta spre Eszter-
gom, ajungând acolo via Vi-
segrád într-o oră și jumătate 
și permițând pasagerilor să 
aibă la dispoziție toată ziua 
pentru a explora obiectivele 
istorice.

Visegrád

Esztergom
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Un tren electric rapid care circulă cu frecvență mare 
(HEV) merge din estul Budapestei până la destinația 
clasică Gödöllő. Dovezile trecutului regal pot fi 
întâlnite peste tot - chiar și stația în care sosiți are 
o cameră regală de așteptare unde Franz Joseph 
și soția sa Elisabeta, venerată aici ca ungarofila 
Sisi, au așteptat până ce le-a fost pregătit trenul. 
Palat Gödöllő a fost reședința lor de vară, un dar al 
poporului maghiar, unde Sisi se putea adăposti din 
fața imperativelor vieții de la curtea din Viena. Azi 
pot fi vizitate atât camerele sale somptuoase, cât 
și grădinile întinse din jur, cu copaci seculari, flori 
abundente și bănci pentru relaxare.

Chiar lângă Etyek, Studiourile Korda, purtând nu-
mele celebrului producător născut în Ungaria, sunt 
locul unde se toarnă filme internaționale. Vizitele cu 
ghid pot fi organizate pe bază de programare.

Gödöllő

Rusticul Etyek este recunoscut pe bună dreptate pentru tradițiile 
sale adânc înrădăcinate în domeniul vinificației, încă de pe vremea 
romanilor. Multe crame produc o varietate de vinuri roșii, albe și 
spumante de cea mai bună calitate, mult degustate la picnicurile 
care au loc aici în fiecare sezon.  Produsele alimentare și artizanale 
produse la nivel local sunt, de asemenea, scoase în evidență.

O călătorie la Cotul Dunării, care poate fi 
efectuată cel mai ușor cu vaporul sau chiar 
cu hidroavionul, face ca orice excursie 
de o zi să fie deosebit de memorabilă, cu 
priveliști tot mai spectaculoase pe măsură 
ce râul se îndreaptă spre sud, străjuit de 
valuri de vegetație.

Gödöllő are, de asemenea, propriile sale grădini 
botanice, cu multe specii protejate printre cele 
500 de soiuri de plante din jurul lacului.

Etyek
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ÎN AFARA CĂILOR BĂTUTE 
LOCURI ASCUNSE ÎN APROPIERE DE BUDAPESTA

BUDAPESTA ESTE ÎNCONJURATĂ DE ATRACȚII NATURALE IDEALE PENTRU DRUMEȚII, CICLISM 
ȘI RECREERE ÎN AER LIBER. MAJORITATEA FIIND FOARTE POTRIVITE PENTRU EXCURSII DE O ZI, 
OFERIND ȘI OPȚIUNI DE CAZARE. Kisoroszi este o destinație minunată situată pe malul apei, 

aflată în vârful nordic al neatinsei insule Szentendre, aproape de 
istoricul Visegrád. O escapadă preferată din Budapesta, Kisoroszi 
oferă posibilitatea de a face echitație, un teren de golf cu 18 găuri 
care este cel mai vechi din Ungaria, și o frumoasă plajă populară 
printre turiști, canoiști și familiile care folosesc facilitățile de grătar.

Zebegény oferă atracții atât naturale cât și istorice. Înconjurată 
de vegetația dramatică a dealurilor Börzsöny, aproape de 
Dunăre și alături de amplul Parc Național DunaIpoly, care 
se întinde până la Budapesta, această veche așezare dispune 
de înregistrări scrise datând din epocile medievale timpurii. 
Zebegény a fost întotdeauna o populară și ușoară excursie de o zi 
în afara capitalei. Aceasta este o zonă perfectă pentru drumeții, 
cu priveliști spectaculoase asupra Cotului Dunării chiar înainte 
ca fluviul să cotească spre sud, trecând pe lângă Vác.

Zebegény se află pe linia principală de tren 
dintre Budapesta și Bratislava, care trece 
peste cel de-al doilea cel mai lung pod feroviar 
din Ungaria.

Cei care se gândesc să viziteze Dobogókő pot 
verifica o cameră web configurată pentru 
supravegherea condițiilor meteorologice.

Cotul Dunării

Zebegény
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Infrastructura de la Nagy-Hideg-hegy a fost 
îmbunătățită considerabil în ultimii ani, cu 
cinci teleschiuri și o pistă cu o lungime de peste 
patru kilometri.

Calea ferată cu ecartament îngust din Királyrét, 
construită în anii 1890 pentru transportarea lemnului, 
este acum o atracție importantă pentru vizitatori.

Királyrét se traduce prin „Plaiul Regelui”. Aici Sigismund, 
împărat al Sfântului Imperiu Roman, a avut o cabană de 
vânătoare la sfârșitul anilor 1300. Amplasat pe vârful unuia 
dintre superbele dealuri Börzsöny, Királyrét este cunoscut 
îndeosebi datorită unei căi ferate forestiere înguste, care 
începe din Kismaros, pe malul Dunării. Bicicliștii care își pot 
întrerupe drumul se pot opri să exploreze aceste extraordi-
nare destinații în aer liber. Departe de rutele aglomerate, 
pescuitul și picnicurile de familie aduc aici mulți locuitori 
din capitală.

Una dintre cele mai vechi destinații pentru excursii și dru-
meții organizate este NagyHideghegy, care are o înălți-
me de 864 metri și este al treilea cel mai înalt vârf al dealu
rilor Börzsöny. Aici a fost construită o cabană turistică de 
bază înainte de război - primarul Budapestei a participat 
la ceremonia sa de deschidere în 1936 - care a fost apoi ex-
tinsă în timp de pace. Tot în anii 1950 a fost construit aici 
primul teleschi din Ungaria, iar de atunci Nagy-Hideg-he-
gy a atras un număr serios de drumeți și schiori. Pantele 
sale sunt, de asemenea, populare printre excursioniști, deși 
terenul este destul de solicitant.

Primul loc din Ungaria în care a fost deschis un adăpost 
forestier, Dobogókő - tradus ca „Piatra care bate”, atrage 
drumeții încă din anii 1890. Cunoscut și ca „chakra inimii” 
Pământului, este cu siguranță locul perfect pentru „înti-
nerire”, cu priveliști minunate care se deschid peste Cotul 
Dunării, dealurile Börzsöny și înălțimile Pilis. Un punct de 
reper este Prédikálószék, cu un turn de observație pro-
priu. Lângă Pomáz, pe linia trenului HÉV către Szentendre, 
Dobogókő atrage vizitatori tot timpul anului.

 
COTUL

DUNĂRII
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Mulți vizitatori doresc ceva de sorbit și de 
savurat, ca amintire din călătoria lor. 

Vinul dulce natural Tokaji Aszú și vinul 
roșu Bikavér (adică sânge de taur) oferă, de 
asemenea, gusturi clasice din Ungaria, prin 
aromele lor unice și inconfundabile.  

Căutați și sticlele rotunde caracteristice 
de Unicum, a căror istorie este la fel de 
obscură ca însuși acest „digestiv” de culoare 
întunecată. Datând din 1790, când a fost 
servit împăratului de către un anume dr. 
Zwack, acest lichior pe bază de plante a fost 
de atunci produs de o singură familie.

Salamuri condimentate și paprika la vrac 
sau sub formă de praf, sunt disponibile în 
orice piață și sunt ușor de transportat.

În privința a ceva care va dura mai mult 
decât cina, broderiile decorative maghiare 
împodobesc tot felul de articole textile 
tradiționale, inclusiv haine, fețe de pernă și 
fețe de masă, dar și porțelanuri elegante.

SUVENIRURI MAGHIARE 
AUTENTICE

CADOURI MINUNATE ȘI DARURI PERFECTE

NICI O EXCURSIE LA BUDAPESTA NU ESTE COMPLETĂ 
DACĂ NU DUCEȚI ACASĂ CÂTEVA CADOURI SPECIALE DIN 
CĂLĂTORIE. ANUMITE PRODUSE TRADIȚIONALE AU FOST 
DEFINITE CA HUNGARICUM, ADICĂ DE ÎNALTĂ CALITATE 
ȘI SPECIFICE ACESTEI ȚĂRI, CONSTITUIND SUVENIRURI 
AUTENTICE PERFECTE.

Pălinca, mereu populară și aflată 
din nou la modă, este produsă în 
sticle subțiri și elegante, într-o mare 
varietate de arome. 

Răsturnările de situație ale istoriei 
Ungariei au determinat scoaterea 
din legalitate a băuturii Unicum, 
împreună cu rețeta sa secretă, care 
apoi a renăscut cu succes în 1990.
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SFATURI PRIVIND TRANSPORTUL  
PUBLIC ÎN BUDAPESTA 

CUM SE AJUNGE ÎN BUDAPESTA ȘI ÎN ÎMPREJURIMILE SALE

VIZITATORII BUDAPESTEI POT APELA LA TRANSFERUL RAPID ȘI UȘOR DE LA AEROPORT, DUPĂ 
CARE, ODATĂ AJUNȘI ÎN ORAȘ, SUNT AȘTEPTAȚI DE O REȚEA EFICIENTĂ DE TRANSPORT PUBLIC. 
TAXIURI SUNT PESTE TOT, IAR CENTRUL ORAȘULUI ESTE PLĂCUT DE PARCURS PE JOS.

O altă opțiune de transport de la aeroport este serviciul direct 
cu microbuzul, care lasă sau ridică pasagerii la sau de la o 
destinație specificată.

De la aeroport există mai multe posibilități de a 
ajunge în oraș. În exteriorul terminalului de sosiri, 
un serviciu de taxi autorizat este accesibil prin 
intermediul unui chioșc, unde puteți comanda un 
taxi pentru un preț estimat în funcție de destinație. 

În apropierea stației de taxi se află și două stații 
de autobuz. Una este a liniei 200E, către cea mai 
apropiată stație de metrou de pe linia albastră M3, 
care merge la piața Deák Ferenc tér, iar cealaltă a 
liniei 100E, care duce direct in același punct nodal 
central. Acestea necesită bilete diferite, care pot 
fi cumpărate din automatele existente în stație, 
prevăzute cu meniuri în limba engleză și unde se 
poate plăti cu cardul bancar. 

Budapesta dispune de un transport public exce
l ent și amplu, format dintr-o rețea de metrouri, 
tramvaie, autobuze și troleibuze - și chiar și vapoare. 
Biletele și abonamentele sunt disponibile de la 
automatele din stații și în centrele care oferă ser-
vicii de transport.

Budapest Card permite utilizarea nelimitată a 
mijloacelor de transport în comun pentru perioade 
cuprinse între 24 și 120 de ore, precum și intrarea 
gratuită sau cu preț redus la obiective turistice, 
diferite SPA-uri și evenimente, precum și tarife 
reduse în magazine și restaurante. Cu Budapest 
Card puteți încerca băile istorice, vă puteți bucura 
de bucătăria maghiară și puteți beneficia de mai 
mult de 100 de servicii și atracții, la tarife gratuite 
sau reduse!



Amplasarea Ungariei în inima Europei o face ușor accesibilă. Aeroportul Budapestei se află la 20 km sud-est de capitală, deservit de 
autobuzul 100E, care merge direct în centrul orașului. Serviciile internaționale regulate de tren și autobuz oferă călătoriei cu avionul o 
alternativă cu multe peisaje și reprezintă o variantă ecologică. Fiecare terminal important de cale ferată și autobuz din Budapesta are 
propria sa stație de metrou.

În estul Ungariei, Debrețin, al doilea oraș ca mărime al țării, primește și zboruri directe din orașe importante precum Barcelona, Londra, 
Milano, Tel-Aviv, Moscova și Paris.
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8,5 ore
New York
Toronto

5,5 ore
Dubai
Doha

4 ore
Baku

3,5 ore
Tel-Aviv

3 ore
Madrid

2,5 ore
Paris

Londra
Moscova

Sankt Petersburg

1,5 ore
Berlin
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