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Geachte Lezer,

László Fekete
directeur
Maatschappij van
algemeen belang
voor de toeristische
dienstverlening
in Boedapest van het
Verkeersbureau
Boedapest

Ik heet u van harte welkom in Boedapest, een stad die haar bezoekers een rijk historisch verleden
en een uniek cultureel erfgoed kan bieden en waarvan de verlokkende atmosfeer, het ongeëvenaarde
panorama en het bruisende leven van alledag met zekerheid ook u zal betoveren.
Het toerisme heeft zich tot een van de meest dynamische economische branches van Boedapest
ontwikkeld, elk jaar ondergaan zo’n 6 miljoen toeristen de uitzonderlijke en onvergetelijke, door
Boedapest geboden ervaringen.
Bijna alle internationale hotelketens zijn in Boedapest te vinden en er komen elk jaar weer nieuwe
hotels bij, de toename van het aantal uitgaansgelegenheden is explosief, trendy en klassieke
restaurants, winkelcentra en culturele gebouwen openen hun deuren – waar we ook gaan of staan,
overal bruist het van het leven.
In deze stad liggen de overblijfselen van de vestigingswerken en gebouwen uit de Romeinse tijd,
de ook nu nog in gebruik zijnde Turkse baden, het erfgoed uit de gotiek en de barok, alsmede de
architectonische monumenten uit de ongelofelijk rijke periode van de Jugendstil naast elkaar.
Al wandelend door de straten van Boedapest voelt de reiziger dat de stad naast haar moderne
aangezicht ook haar oude charme en betovering heeft kunnen behouden, want de aangename
harmonie van de verschillende architectonische stijlen en meesterwerken, de koffiehuizen, baden, de
gastronomie en de cultuur van de stad vormen samen met de gastvrijheid van de inwoners een niet
alledaagse ervaring voor de reiziger en noodt de gasten tot het ondergaan van steeds andere
avonturen.
Wist u dat hier het grootste parlementsgebouw, de grootste, nog functionerende synagoge van
Europa en de eerste ondergrondse van het continent te vinden zijn?! Boedapest, waar twee locaties
van de lijst met Werelderfgoed van Unesco te vinden zijn, is de enige hoofdstad ter wereld, waar bijna
honderd thermale bronnen en geneeskrachtige baden liggen, waaruit 19 miljoen gallon thermaal
water per dag opwelt!
Naast het veelkleurige culturele leven, de evenementen die uit alle delen van de wereld bezoekers
aantrekken, het rijke programma-aanbod van de festivals openbaart zich aan de toerist die in de
wijken met veel uitgaansgelegenheden en restaurants rondwandelt een enorm, sfeervol aanbod van
muziek en cultuur voor elke leeftijd, want als alternatief voor de programma’s met lichte muziek in
de pubs en cafetaria kan er gekozen worden uit het repertoire van de Opera, het Operettetheater, de
Muziekacademie, het Paleis der Kunsten of van de uitzonderlijk fraaie theaters.
Het doet me goed u in eigen persoon te mogen begroeten in onze stad en trots mag ik u deze
brochure aanbevelen die we na zorgvuldige voorbereidingen met veel liefde hebben samengesteld
om u het beste van Boedapest te kunnen bieden.

Verkeersbureaus
Tourinform-kantoor
1052 Boedapest, Sütô utca 2
≥ (+36-1)438-8080
suto@budapestinfo.hu ó 8–20 uur
Liszt Ferenc tér
1061 Boedapest, Liszt Ferenc tér 11.
≥ 322-4098
¥ 342-9390
liszt@budapestinfo.hu
ó ma–vr: 10–18 uur
Burcht van Boeda
1014 Boedapest, Szentháromság tér
≥ (+36-1)488-0475
¥ (+36-1)488-0474

budavar@budapestinfo.hu
ó 9–18 uur
Ferihegy/1 Tourinform-kantoor
1185 Boedapest, Ferihegyi Repülôtér –
terminal 1
≥ (+36-1)438-8080
ferihegy/1@budapestinfo.hu
ó 9–22 uur
Ferihegy/2A Tourinform-kantoor
1185 Boedapest,
Ferihegyi Repülôtér – terminal 2A
≥ (+36-1)438-8080
ferihegy/2A@budapestinfo.hu
ó 9–22 uur

Ferihegy/2B Tourinform-kantoor
1185 Boedapest,
Ferihegyi Repülôtér – terminal 2B
≥ (+36-1)438-8080
ferihegy/2B@budapestinfo.hu
ó 9–22 uur
Nonstop telefonische informatie
≥ (+36-1)438-8080
Tourinform hotline (0–24)
≥ (+36-30)30-30-600 vanuit het
buitenland, (06-80)630-800 vanuit
Hongarije
Internet: www.hungarytourism.hu
¥ (+36-1)488-8661
E-mail: hungary@tourinform.hu

BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht.
µ H–1364 Boedapest Pf. 215 • ≥ (+36-1)266-0479 • ¥ (+36-1)266-7477
E-mail: info@budapestinfo.hu www.budapestinfo.hu
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Paspoort, visum
Inreis met een identiteitsbewijs
Indien het niet hun bedoeling is om hier te komen werken of op een andere manier inkomen te
vergaren, dan mogen de staatsburgers van de volgende landen voor een periode van maximum 90
dagen ook met hun identiteitsbewijs Hongarije inreizen:
België, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Kroatië, Liechtenstein,
Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje,
Tsjechië, Zwitserland
Inreis met paspoort, zonder visum
Staatsburgers van Europese landen (uitgezonderd Albanië, Oekraïne, Rusland, Servië-Montenegro en
Turkije) kunnen zonder visum Hongarije inreizen.
Voor de staatsburgers van de volgende landen buiten Europa geldt tevens geen visumplicht:
Argentinië, Australië, Brazilië, Brunei, Canada, Chili, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Hongkong,
Israël, Japan, Koreaanse Republiek, Macao, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Nicaragua, Panama,
Paraguay, Singapore, Uruguay, USA, Venezuela
Voor verdere informatie in het Engels zie de website: www.mfa.gov.hu

Algemene gegevens over Boedapest
Het weer
Gematigd klimaat, landklimaat, vier seizoenen.
De warmste maanden: juli, augustus (de temperatuur kan oplopen tot 28–35 °C)
De koudste maanden: december, januari (de
temperatuur kan zakken tot –15 °C)
In Boedapest is het aantal zonuren relatief hoog, tussen april en september meer dan 8 uur.
Tijdzone
In Boedapest geldt de Midden-Europese tijd: GMT +1 uur
Zomertijd (van maart tot en met eind oktober): GMT +2 uur
Feestdagen
De feestdagen zijn behalve de nationale feestdagen (15 maart, 20 augustus, 23 oktober) en 1 mei de
gebruikelijke christelijke feestdagen: 1 januari, tweede paasdag, tweede pinksterdag, Allerheiligen,
eerste en tweede kerstdag (25–26 dec.).
Boedapest in cijfers
Oppervlakte: 525 vierkante kilometer (van noord naar zuid ong. 25 km, van oost naar west ong. 29 km)
Inwoneraantal: 1 815 000
Bevolkingsdichtheid: 3456 personen/km2
Bestuur: 23 districten
Boeda: heuvelachtig gedeelte aan de rechteroever van de Donau, dat eenderde van het oppervlak
van de stad beslaat
Pest: vlak gedeelte aan de linkeroever van de Donau, dat tweederde van het oppervlak van de stad
beslaat
Eilanden (vanuit het noorden naar het zuiden): Óbuda-eiland, Margareta-eiland, Csepel-eiland
Bruggen: 9 bruggen, waarvan twee spoorwegbruggen
www.budapestinfo.hu
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Hongaarse vertegenwoordigigng
in Nederland
Nederland Hongaars Verkeersbureau
2593 BS Den Haag,
Laan van Nieuw Oost Indie 271
≥ (31-70)320-9092 ¥ (31-70)327-2833
E-mail: info@hongaarsverkeersbureau.nl
www.hongaarsverkeersbureau.nl

Aankomst in Boedapest
Per vliegtuig
Het vliegveld ligt relatief ver van de binnenstad (15 km), maar het is
makkelijk om de stad in te komen. In de aankomsthal vindt u kantoortjes
van alle grote autoverhuurbedrijven. Populair en relatief goedkoop is de
Airport-minibus, die de reizigers naar elk adres in de stad brengt voor
2.300,– Ft. Het retourtje (prijs 3.900,– Ft) is een half jaar geldig.
Naar de stad per trein: doordeweeks vanaf
Ferihegy 1 met 60 treinen, in het weekend
met 45 (300 Ft, reistijd ong. een half uur).

—

Ferihegy 1 – de terminal voor de discountmaatschappijen
Op het kaartje „Boedapest in Europa” (blz. 6) is te zien vanuit /

Vluchten van goedkope
vliegmaatschappijen op
Boedapest (gegevens
november 2007)

naar welke steden er goedkope vliegmaatschappijen naar / van
Boedapest vliegen. Actuele gegevens en de dienstregeling voor
2008 vindt u op de website www.bud.hu.
Ferihegy 2A – terminal voor MALÉV-vluchten
Ferihegy 2B – voor buitenlandse
luchtvaartmaatschappijen
Vliegveld-informatie:
Centraal nummer:
(+36-1)296-9696
Vluchtinformatie:
(+36-1)296-7000
Zoekdienst bagage:
• Ferihegy 1:
(+36-1)296-5449
• Ferihegy 2A:
(+36-1)296-8108
• Ferihegy 2B:
(+36-1)296-7948, (+36-1)296-5965
(+36-1)296-5966
Telefonische reservering voor de vluchten van
Malév:
(+36-1)269-5959
Airport-minibus:
(+36-1)296-8555
Per trein
Boedapest heeft een rechtstreekse verbinding met 25
hoofdsteden. Er zijn meer dan vijftig internationale treindiensten
per dag. Tussen Boedapest en Wenen vertrekt elke drie uur een
trein, de reistijd is korter dan 2,5 uur. De intercity’s die tussen
Boedapest en de grote steden rijden zijn populair en comfortabel.

Boedapest in Europa
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Per boot
Tussen april en oktober kunt u vanuit Wenen en Bratislava ook
met een draagvleugelboot naar het hartje van Boedapest.
Tussen de Kettingbrug en de Vrijheidsbrug liggen aan de Donau
drie internationale aanlegplaatsen.
Informatie over de diensten van Mahart Passnave: (+36-1)484-4013

Stations
In Boedapest liggen drie grote internationale stations
Keleti pályaudvar (Station Oost)
Nyugati pályaudvar (Station West)
Déli pályaudvar (Station Zuid)
De stations liggen bij metrohaltes (Station Oost – metrolijn 2,
Station West – metrolijn 3).
Non-stop kaartenreservering per telefoon (MÁVDIREKT):
(06-40) 49-49-49
Telefoonnummer vanuit het buitenland: (+36-1)371-9449
Voor verdere informatie: www.mav.hu, www.elvira.hu
Per bus
De binnenlandse diensten komen op meerdere punten in de
stad aan. Het busstation voor internationale lijndiensten ligt bij
Népliget.
De Hongaarse busmaatschappij Volánbusz Rt. onderhoudt
diensten van en naar: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland,
Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittanië, Italië, Kroatië, Litouwen,
Macedonië, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk,
Polen, Roemenië, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië,
Zweden, Zwitserland.
Népliget
Stadionok
Árpád-brug
Etele-plein
Széna-plein
On line kaartverkoop:
Informatie over binnenlandse en
internationale lijndiensten:

≥ (+36-1)219-8000
≥ (+36-1)220-6227
≥ (+36-1)412-2597
≥ (+36-1)382-4900
≥ (+36-1)201-3688
www.volanbusz.hu
≥ (+36-1)382-0888
(+36-1)219-8086

Per auto
Van de 5 autosnelwegen en 4 hoofdverkeerswegen (met
uitzondering van nr. 8) beginnen er acht in Boedapest.
Voor de snelwegen M1, M3, M5, M6 en M7 is een tolvignet
verplicht (verkrijgbaar bij de grensovergangen en de grotere
tankstations).
Het Hongaarse Reglement Verkeerstekens en Verkeersvoorschriften is gebaseerd op het verdrag van Wenen en
Genève oftewel komt overeen met die in de overige Europese
landen. Toch vermelden we hier enkele verkeersvoorschriften
waaraan men zich ten alle tijde dient te houden. Het gebruik
van gordels is zowel voor als achter in de auto verplicht. In de
auto mag de mobiele telefoon alleen met een handsfree toestel
gebruikt worden, toch is het beter om te stoppen indien de
chauffeur zijn mobieltje wil gebruiken. Het toegestane
alcoholpromillage voor de bestuurder is 0, de boetes voor rijden
onder invloed beginnen bij 100.000,– Ft (380 €). De maximaal
toegestane snelheid binnen de bebouwde kom is 50, buiten de
bebouwde kom 90, op een autoweg 110, op een autosnelweg
130 km/uur. Binnen de bebouwde kom mag de claxon alleen
bij gevaar gebruikt worden (desondanks toeteren de Hongaarse
bestuurders vaak en zonder gegronde reden op elkaar en
voetgangers).
24 uurs-hulptelefoon van de Hongaarse autoclub: (+36-1)
345-1755. Telefoonnummer wegenwacht: 188. Informatie
in 13 talen over actuele wegversperringen, omleidingen,
prijzen van vignetten, enz.: www.motorway.hu

Alledaagse weetjes
Telefoon
Landnummer Hongarije: 36, netnummer Boedapest: 1, voor
interlokale gesprekken draait men voor het netnummer: 06
De telefoonnummers in Boedapest hebben 7 cijfers en de
nummers van alle andere plaatsen 8 (incl. netnummer).
Als u vanuit Hongarije naar het buitenland belt, moet u eerst
00 intoetsen, daarna op de kiestoon wachten, daarna toetst u het
land-, net- en abonneenummer in.
De openbare telefoons werken op munten van 20, 50 en 100
Forint of op telefoonkaarten, die verkrijgbaar zijn bij kiosken,
postkantoren, tankstations en krantenstalletjes. ‘s Nachts en op
feestdagen is het goedkoper om te bellen.
Na het draaien van 06 hebben de mobiele telefoons negen
cijfers en afhankelijk van de provider hebben ze als netnummer
20, 30 of 70.
Creditcards
Met de meest gangbare creditcards – AMEX, Diners Club, Cirrus,
EnRoute, Mastercard, JCB, VISA – kan er geld worden
opgenomen bij de banken en geldautomaten en betaald worden
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in hotels, restaurants en winkels. De emblemen bij de ingang
geven aan welke kaarten door de horecabedrijven geaccepteerd
worden.
Accommodatie
In de hoofdstad vindt u allerlei soorten accommodaties, van
luxehotel tot kamerverhuur door particulieren. Bij de verkeersbureaus en recepties van hotels kunt u een gratis accommodatie-catalogus krijgen. Verdere nuttige informatie over accommodatie vindt u op de website van BTH Budapesti Turisztikai
Szolgáltató Kht.: www.budapestinfo.hu en in de kantoren in
Boedapest (zie blz. 4 voor adressen en telefoonnummers).
Postdiensten
Over het algemeen zijn de postkantoren van maandag tot en
met vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 8 tot 12 uur
geopend. Twee postkantoren in de buurt van de stations in Pest
zijn langer geopend: VI., Teréz körút 51 (geopend van ma. t/m
zat. 7–21 uur, zon. 8–20 uur), VIII., Baross tér 11/C (geopend
van ma. t/m zat. 7–21 uur).
Postamat-diensten: opname contanten met bankkaart (VISA,
VISA Electron, EuroCard/Mastercard, Maestro) op alle
postkantoren en inwisselen van Eurocheques, American Express
reischeques en postcheques.

Munteenheid Forint (Ft)
Munten:
100 50

20

10

5

2

1

(De munten van 1 en 2 forint worden per 1 maart 2008 uit
het geldverkeer genomen.)
Bankbiljetten:

Elektriciteit
In Hongarije bedraagt de netspanning 230 V. De stopcontacten
zijn standaard van het continentale type.
200
Algemene openingstijden
Winkels: levensmiddelenwinkels zijn over het algemeen van
maandag t/m vrijdag van 7 t/m 18 uur geopend, kledingzaken
van 10 t/m 18 uur, op zaterdag gaan de meeste winkels om 13
uur dicht, de meeste winkelcentra zijn ‘s zondags ook open. De
Tesco is elke dag 24 uur geopend.
Kantooruren: over het algemeen maandag tot en met vrijdag
tussen 8 en 17 uur
Postkantoren: ma.-vrij.: 8–18 uur, zat.: 8–13 uur (zie details
onder het kopje postdiensten)
Banken: ma.–don.: 8–17 uur, vrij.: 8–14 uur

In noodgevallen
Veiligheid in Boedapest
In verhouding tot het internationale gemiddelde kan de
openbare veiligheid in de hoofdstad goed genoemd worden,
toch is het voor u als toerist goed om u op bepaalde situaties
voor te bereiden, zodat u zich tijdens uw vakantie niet hoeft te
laten bedonderen of beroven.
De portemonnee van de toerist verkeert meestal in het
grootste gevaar, vandaar dat u er goed aan doet om in de
middelen van het openbaar vervoer, in winkelcentra, markten,
oftewel op alle plaatsen waar menigten zijn of gedrang is, extra
goed op uw handtas te letten.
Het is beter om per telefoon een taxi te bestellen, zo komt u
goedkoper uit en bent u niet blootgesteld aan de irreëel hoge
tarieven van een enkele particuliere taxiondernemer (Voor
nummers zie blz. 11 onder het kopje Taxi). Vraagt u in
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Geld wisselen
Geld wisselen is alleen toegestaan op plaatsen met een
officiële vergunning. Loopt u liever geen risico door geld te
wisselen op straat, want u kunt vals geld krijgen en dit soort
transacties is sowieso illegaal.
De Hongaarse Nationale Bank noteert dagelijks de
officiële deviezen- en valutakoersen van 23 munteenheden.
De meeste banken beschikken over geldwisselautomaten
en over geldautomaten waarvan dag en nacht gebruik
gemaakt kan worden. Banken en reisbureaus stellen (en
wijzigen) op grond van de koers van de centrale bank hun
eigen koersen vast. Bij de plaatsen waar geld gewisseld
wordt, moet steeds de actuele koers opgehangen worden.
Bewaar het bonnetje gekregen bij het wisselen totdat u het
land verlaten heeft.
Meestal zijn de koersen van de geldwisselkantoren in de
buurt van de stations en in de binnenstad (Petôfi Sándor
utca) het gunstigst. De banken gebruiken eerder middenkoersen en het minst voordelig zijn de koersen van de
geldwisselkantoren op het vliegveld en de hotels.
Wees voorzichtig. Zo nu en dan zijn er personen die het
op straat of bij stations op toeristen gemunt hebben en die
geld wisselen voor een schijnbaar gunstige koers, maar vaak
gebeurt het dat in de som geld die men voor de valuta
gekregen heeft kranten- of andere waardeloze papierstukken
verstopt zijn en wel zo dat u dat pas naderhand zult merken!

www.budapestinfo.hu
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restaurants altijd naar de prijslijst, voordat u bestelt om
eventuele onaangenaamheden i.v.m. een te hoge rekening te
voorkomen.
Neemt u zich in acht voor knappe dames die u nodigen om
iets te nuttigen in bars of restaurants, want het gebeurt vaak dat
de door hen voorgestelde plekken met misleidende prijzen en
enorme rekeningen hun gasten benadelen.
Wisselt u nooit geld en speelt u geen kansspelen op straat.
Draagt u uw documenten, valuta of creditcard in uw afsluitbare
binnenzakken, neem nooit te veel contanten mee. Laat geen
kostbare dingen in uw auto achter.
U hoeft uw paspoort niet mee de stad in te nemen, u kunt
die gerust in de safe van het hotel laten. Het is voldoende om
een legitimatiebewijs met foto, bv. uw rijbewijs bij u te hebben.
En na een vermoeiende dag kan het handig zijn om de naam en
het adres van uw hotel bij u te hebben.
Mocht u de politie nodig hebben:

INFORMATIE

Internet
In Boedapest zijn internetcafés zeer populair. Hier volgt
slechts een summiere opsomming van de populaire
plekken met internetaansluiting:
Alexandra Boekenhuis
V., Nyugati tér 7. ≥ 428-7070
ó maandag–zondag: 10–24 uur
AMI
V., Váci utca 40 ≥ 267-1644 ó 9-24 uur
ChatMan Internet Cafe
VII., Dohány utca 30/A ≥ 266-0856
ó maandag–vrijdag: 8–24 uur, zaterdag–zondag: 10–24 uur
Kávészünet
XIII., Tátra utca 12/B ≥ 236-0853
ó maandag–vrijdag: 8–22 uur, zaterdag-zondag: 10–20 uur
Libri Boekenpaleis
VII., Rákóczi út 12 ≥ 267-4844
ó maandag–vrijdag: 10–19.30 uur, zaterdag: 10–15 h
Soho Coffee
I., Fô utca 25. ≥ 201-3807
ó maandag–vrijdag: 8–21 uur, zaterdag–zondag: 9–21 uur
Plastic.net
V., Szép utca 5. ≥ 317-4638
ó maandag–zaterdag: 9–24 uur, zondag: 10–22 uur
Private Link
VIII., József körút 52 ≥ 334-2057 ó 0–24 uur

Bel het internationaal gebruikelijke nummer 112 of het nummer
107 dat in Hongarije specifiek voor de politie is. U krijgt dan per
telefoon informatie, waar u in een buitenlandse taal aangifte
kunt doen. Mocht u als gedupeerde of vanwege iets anders in
aanraking met de politie komen dan kunt via de handelende
autoriteit om consulaire bijstand vragen waarbij de
vertegenwoordiging onverwijld op de hoogte wordt gesteld.
Bent u het slachtoffer van een misdrijf geworden dan zal het
Bureau Slachtofferhulp u op de hoogte stellen van uw rechten.
Indien nodig kunt u financieel geholpen worden of als
slachtoffer van een geweldsdelict kunt een bedrag of uitkering
krijgen om de schade te lenigen.

≥

Belangrijke telefoonnummers
Ambulance:
104
Politie:
107
Brandweer:
105
Landelijk alarmnummer:
112
Inlichtingen binnenlandse gegevens: 198
Inlichtingen bijzondere gegevens:
197
Inlichtingen buitenlandse gegevens: 199
Wegenwacht:
188
Precieze tijd:
180

www.budapestinfo.hu

Tandem Cafe
IX., Pipa utca 6 ≥ 218-9317
ó maandag–donderdag: 9–1 uur, vrijdag: 9–2 uur, zaterdag:
16–2 uur
Web Quality InterNet
VI., Aradi utca 1–3. ≥ 302-6502 ó 0–24 uur
Yellow Zebra
V., Sütô utca 2. ≥ 266-8777 ó 9–20 uur
Voor verdere informatie:
0680-244-444 (binnen Hongarije gratis) of www.kih.gov.hu
Telefoondienst verkeersbureau Tourinform – Police-info: 4388080 (0–24u)
Op de onderstaande politiebureaus is er een 24-uursdienst voor
toeristen:
Politiebureau van het 1e district: Pauler út 13, 1013 Boedapest.
Politiebureau van het 5e district: Szalay utca 11–13, 1055
Boedapest.
Politiebureau van het 11e district: Bocskay út 90, 1113
Boedapest.
Politiebureau van het 14e district: Stefánia út 83, 1144
Boedapest.
Hoofdcommissariaat van Boedapest: Teve utca 4–6, 1136
Boedapest.
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Bagagedepots
In Boedapest zijn er vooral bij de stations bagagedepots en
automaten te vinden. Bij station Oost en Zuid zijn er twee depots
non-stop geopend, het depot bij station West is tussen 5 en 24
uur geopend, daarnaast is er een non-stop automatisch depot.
Medische voorzieningen
De apotheken in de hoofdstad zijn goed voorzien, voor
bepaalde klachten kan ook de apotheker medicijnen
aanbevelen. Op de deur van de apotheek is het adres van de
dienstdoende apotheek bevestigd.

10

Apotheken met nachtdiensten (zie de kaart op bladzijde 59):
Teréz Apotheek: VI., Teréz körút 41
≥ 311-4439,
Déli Apotheek: XII., Alkotás utca 1/B ≥ 355-4691
Elefánt Apotheek: X., Pongrácz út 12.
≥ 431-9940
Non-stop medische voorzieningen: Fônix SOS
≥ 200-0100
Non-stop tandheelkundige dienst: SOS Dent
≥ 267-9602

www.budapestinfo.hu

Stadsvervoer
Openbaar vervoer
Boedapest heeft een openbaar vervoersnetwerk met meer dan 180 bus-, 14 trolleybus-, 29
tram-, 1 tandradbaan- en 3 metrolijnen. De bussen, trams en trolleybussen rijden over het
algemeen tussen 4.30 en 23.00 uur. De drie metrolijnen kruisen zich in de
binnenstad onder Deák-plein. Tussen 4.30 en 23.10 uur komt er elke 2-15
minuten een metro.
Vanwege de bouw van metrolijn nr. 4 (die naar verwachting in 2010 wordt
opgeleverd) zijn er periodiek wijzigingen op verschillende bus- en tramlijnen te
verwachten (informatie: www.metro4.hu). De bouw van de metro heeft invloed op de
situatie rond de volgende pleinen, wegen en stations: station Kelenföld, Tétényi út,
Bocskai út, Móricz Zsigmond körtér, Szent Gellért tér, Fôvám tér, Kálvin tér, Rákóczi
tér, Népszínház utca, station Keleti.
De interlokale tram (HÉV) vervoert reizigers naar het Csepel-eiland, naar het
zuidelijk gedeelte van de stad, naar het nabijgelegen Szentendre, Gödöllô en Ráckeve.
Op de kaarten bij de ingang van de metrohaltes kan het hele openbaar
vervoersnetwerk bekeken worden. Hierop zijn ook de reisvoorwaarden in het Engels
en Duits te lezen.
De Hongaarse staatsburgers (ook gerepatrieerden en burgers met een dubbele
nationaliteit), alsmede ingezetenen van de overige lidstaten van de Europese Unie van
65 jaar en ouder mogen gratis met het openbaar vervoer van BKV (met uitzondering

—

Taxi
De taxi’s in Boedapest hebben een gele kentekenplaat en een meestal geel
taxiteken. Het bedrag dat aan het eind van de rit voldaan moet worden bestaat uit
drie delen: de basisprijs, die onafhankelijk is van het aantal afgelegde kilometers
(overdag maximum 300,–, ‘s nachts maximum 420,– Ft), de kilometerprijs op grond
van het aantal afgelegde kilometers (overdag maximum 240,–, ‘s nachts maximum
336,– Ft per kilometer) en de wachtprijs voor de tijd als de auto stilstaat of
langzamer dan 15 km/uur rijdt (overdag: 60,– Ft/minuut, ‘s nachts: 84,– Ft/minuut).
De tarieven zijn op de rechterachterdeur van de auto en op het dashboard te zien.
De meeste grotere taxibedrijven werken met tarieven die lager zijn dan deze
gemaximeerde prijzen, het is de moeite waard om hun telefoon-nummers te
onthouden, vooral ook omdat het goedkoper is om een taxi per telefoon te
bestellen dan om er een op straat aan te houden.
Indien u een taxi besteld heeft en u zoekt een bar of een uitgaansgelegenheid,
vraag dan bij de receptie van het hotel om hulp en luister niet per se naar het
„advies” van de taxichauffeur. We adviseren u om eerst in het hotel te informeren.
6x6 Taxi: 2-666-666, Buda Taxi: 2-333-333, Budapest Taxi: 4-333-333, City Taxi:
2-111-111, Fôtaxi: 2-222-222, Mobil Taxi: 333-1757, Rádió Taxi: 3-777-777, Taxi
2000: 2-000-000, Taxi4: 4-444-444, Tele5Taxi: 5-555-555, Volán Taxi: 4-33-33-22
Voor de per telefoon bestelde taxi worden binnen Boedapest geen
voorrijkosten berekend, alleen bij speciale wensen (bijv. stationcar, bepaald merk,
etc.). Alle taxi’s beschikken over een taximeter, die ook een bonnetje uitdraait. Op
verzoek is de taxichauffeur verplicht een rekening te geven. Fooi: algemeen
geaccepteerd is 10%.
Reizigers die op het vliegveld aankomen dienen zich in acht te nemen voor
taxichauffeurs die in de aankomsthal ritten voor een prijs aanbieden die vele
malen hoger ligt dan het maximum toegestane bedrag. Mocht u per taxi de stad
in willen, bestel deze dan per telefoon, wat u ook vanuit het buitenland kunt
doen of maakt u gebruik van de Zóna taxi’s
(≥ 365-5555) op de standplaats buiten, die
tussen het vliegveld en de hoofdstad rijden
voor vaste tarieven die vastgesteld zijn voor vier
zones. De tarieven voor de zones variëren
tussen HUF 3000,– en HUF 4300,– (14–20 EUR).

www.budapestinfo.hu
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van het kabelspoor, de kabelbaan en de bootverbindingen)
reizen, indien zij zich als zodanig met een geldig persoonsbewijs
kunnen legitimeren bij de controleurs.
Vervoersbewijzen
Kaartjes kunt u bij de metrohaltes, in kaartautomaten, kiosken
of krantenstalletjes kopen. Het is het handigst om deze bij de
metrohaltes te kopen, aangezien u daar kunt kiezen uit
meerdere kaartsoorten en abonnementen.
Kaartjes voor een enkele rit (2007: 230 Ft) zijn geldig voor bus,
tram, trolley, metro en de tandradbaan en voor het traject van de
interlokale tram binnen Boedapest. Het kaartje moet u van
tevoren kopen en in de vervoersmiddelen (bij de metro voor de
ingang of op het perron) moet u deze in de daarvoor bestemde
apparatuur afstempelen/knippen aan het begin van de rit.
Deze informatie vindt u ook op de website www.bkv.hu.
De gratis info-lijn van BKV: (06-80)406-611
Controleurs: controleurs (meestal met zijn tweeën, maar in de
metro ook wel met zijn vieren, vijven), herkenbaar aan een rode
band om hun arm en een badge met foto, kunnen u in de
vervoersmiddelen of bij de uitgang van de metro vragen om uw
kaartje te laten zien, bewaar daarom altijd het kaartje tot aan het
eind van de rit.
Indien u zonder vervoersbewijs reist of de reisvoorwaarden
overtreedt, kunt u een boete krijgen.
Parkeren
Boedapest is verdeeld in meerdere parkeerzones en dienovereenkomstig gelden er overal andere tarieven (tussen 115,– en 430,– Ft per
uur). Krachtens de voorschriften moet er van maandag tot en met
vrijdag tussen 8 en 18 uur parkeergeld betaald worden. Op zater-,
zon- en feestdagen is het parkeren gratis. Voor de beoogde
parkeertijd moet u bij de parkeerautomaten een kaartje kopen, dat u
goed zichtbaar achter de voorruit moet plaatsen. Minimum moet voor
15 minuten betaald worden, voor langer geven de automaten een
kaartje voor de tijdsduur overeenkomstig het ingegooide bedrag. De
maximale parkeertijd bedraagt 3 tot 4 uur, maar er zijn ook districten
waar de parkeertijd niet beperkt is (in het 1e, 6e, 7e, 8e en 13e
district). Indien u langer wilt parkeren, kunt u dit beter op P+R-plaatsen doen. Deze vindt u meestal in de buurt van metrostations en

Boedapest-kaart

eindhaltes van buslijnen (bruggenhoofd aan de Pest-kant van Árpádbrug, Nagyvárad-plein, Örs vezér-plein, Népliget etc.), van waaruit
het beter is om uw reis met het openbaar vervoer te vervolgen.
Staat u fout geparkeerd dan kan de parkeerwacht een
wielklem aanbrengen. In zulke gevallen wordt een sticker met
informatie in meerdere talen op uw auto geplakt, waaruit blijkt
wat u moet doen.
Op de websites www.parking.hu en www.budapest.hu kunt
u meer lezen over de tarieven en de voorwaarden voor het
parkeren.
Parkeergarages
De meeste parkeergarages zijn 24 uur per dag geopend, de
meeste grote hotels beschikken ook over ondergrondse
parkeergarages. Enkele grotere parkeergarages: Bazilika Garázs
(V., Sas utca), Krisztina Garázs achter Hotel Mercure Buda (I.,
Kosciuszko Tádé utca 15), Kastrum (V., Aranykéz utca 4–6),
Centrum (V., Szervita tér 8), Ondergrondse parkeergarage
Pollack (VIII., Pollack Mihály tér), Corvin Parkolóház (VIII., Futó
utca 52), Páva Parkolóház (IX., Mester utca 30–32). Lipót Garage
(V., Széchenyi utca, onder het Szabadság tér), Ondergrondse
parkeergarage Erzsébet tér (V., Erzsébet tér), MOM Park
Kantorencomplex (XII., Csörsz utca 45), Millennium Office
Towers (IX., Lechner Ödön fasor 6). De parkeerplaatsen worden
op blz. 32–33 aangegeven met de pictogrammen
.
P PenPhet Duits
Op de website www.parking.hu staat in het Engels
gedetailleerde informatie over alle parkeergelegenheden, P+R
parkeerplaatsen, parkeergebouwen en ondergrondse parkeergarages.
Autoverhuur
Enkele van de grote autoverhuurbedrijven zijn Americana, Avis,
Budget
, Hertz.

—

Algemene huurvoorwaarden zijn in ieder geval een
minimumleeftijd van 21 jaar, tenminste 1 jaar rijervaring, een
geldig rijbewijs en paspoort. Betalingswijze: in contanten of met
een geldige creditcard.
Alle grote autoverhuurbedrijven zijn vertegenwoordigd op de
vliegvelden; bij de recepties van de hotels en in de Tourinformkantoren vindt u brochures met informatie over autoverhuur.

—

Deze kortingskaart die in 1997 werd ingevoerd is zeer handig bij stedentrips van 2
of 3 dagen. Kan ook gebruikt worden voor kinderen onder de 14 jaar, die
meereizen met de houder van de kaart. Bij de kaart hoort een kleurenbrochure van
100 bladzijden in vier talen, die de gebruiksaanwijzingen bevat en een lijst met de
adressen waar hij geaccepteerd wordt. De kaart kan op zo’n 250 plaatsen in de stad
gekocht worden (op het vliegveld, in hotels, reisbureaus, verkeersbureaus, kassa’s
van grotere metrostations), maar is ook verkrijgbaar bij buitenlandse reisbureaus.
Met de kaart zijn onderstaande diensten bereikbaar:
• gratis reizen met het openbaar vervoer in Boedapest
• gratis toegang tot 60 musea en overige bezienswaardigheden (dierentuin, grotten in Boeda, Matthias-kerk)
• rondrit en -vaart met korting
• kaartjes met korting voor bepaalde folkore- en andere culturele programma’s
• korting in zwembaden, horecabedrijven, winkels, bij autoverhuur en talrijke andere plaatsen
Prijs:
48 uur geldig – 6500,– Ft
72 uur geldig – 8000,– Ft
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Musea,

expositieruimtes

[1]

Over het algemeen zijn de musea ‘s maandags gesloten.
Bij de entreekaartjes worden de goedkoopste en duurste aangeduid,
hierbinnen bestaan veel varianten, van studentenkaartjes tot
groepskaarten. De prijzen zijn van eind 2007 en kunnen in 2008 stijgen.
— Met de Budapest Card kunnen meer dan 60 musea gratis of met
korting bezocht worden.

●

ENTREKAART

[2]

—

Museum en Ruïnes van Aquincum 1
E1
III., Szentendrei út 139 ≥ 454-0438www.btm.hu
ó 15–30 apr., 1–31 okt.: ruïnes 9–17 uur; tentoonstelling 10–17 uur; 1 mei–30 sept.:
ruïnes 9–18 uur, tentoonstelling 10–18 uur (tussen nov. 1–14 apr. gesloten); Ma gesloten!
Overblijfselen van de civiele stad Aquincum van 2000 jaar oud. Overblijfselen uit de
Romeinse Tijd, collectie muurschilderingen, gereconstrueerd orgel uit de Oudheid,
standbeeld Fortuna Nemesis, vloermozaïek met de afbeelding van Hercules en Diana.
Nieuwe permanente expositie: Rome in Aquincum
« vanaf Batthyány-plein in de richting Szentendre
ç 34, 42, 106 % 250–900 Ft

●

Historisch Museum van Boedapest-Burchtmuseum 2
B3
I., Szent György tér 2 ≥ 487-8800 www.btm.hu
ó 10–18 uur (tussen 1 nov. en 28 febr.: 10–16 uur), dinsdags
gesloten (uitgezonderd 16 mei t/m 15 sept.)
Collectie archeologische vondsten in Boedapest. Boedapest in de Middeleeuwen: de
ontwikkeling van vestigingen vanaf de Romeinse Tijd tot de 13e eeuw. Het koninklijk
paleis in het Middeleeuwse Boeda: collectie authentieke gebruiksvoorwerpen, zegels,
glazen voorwerpen, wapens en grafstenen. De gotische beelden van het koninklijke
paleis. Boedapest in de nieuwe tijd: historische momenten in het leven van een
wereldstad.
ç 5, 10, 78, « 18 % 350–1100 Ft

—

●

[3]
[4]

—

Instituut en voor Krijgsgeschiedenis 3
A3
I., Tóth Árpád sétány 40 ≥ 325-1600 www.militaria.hu
ó dinsdag–zondag: 10–18 uur (tussen 1 okt. en 31 maart: 10–16 uur)
Een rijke wapencollectie uit de tijd van voor de Turkse Oorlogen tot en met de 20e
eeuw. Verzamelingen uniformen, vlaggen, kaarten, projectielen en een numismatische
collectie met 28.000 munten. Memoires van de vliegeniers die na WO II geëmigreerd
zijn. Uw bijzondere aandacht voor de tentoonstelling met de titel „Dertien dagen” over
de revolutie in 1956. ç 10 % gratis

●

Ferenc Hopp Museum voor Oost-Aziatische Kunst 4
C2
VI., Andrássy út 103 ≥ 322-8476 www.hoppmuzeum.hu
ó dinsdag–zondag: 10–18 uur
De verzameling waarvan de collectie van 4000 Oost-Aziatische, maar vooral Japanse en
Chinese kunstwerken van kunstverzamelaar Ferenc Hopp uit de 19e eeuw de basis
vormde, bestaat nu uit zo’n 20.000 voorwerpen. Van de kunst, die in het voormalige
huis van de verzamelaar tentoon staat gesteld, zijn vooral de kunstvoorwerpen uit de
Japanse Middeleeuwen en de Chinese bronzen en porseleinen voorwerpen van belang.
De vaste collectie kan in het György Ráth Museum bezichtigd worden.
1 Bajza utca ç 4 ë 70, 78 % 200–400 Ft

—
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—

●

[6]

●

Museum voor Toegepaste Kunst [3] 5
C4
IX., Üllôi út 33–37 ≥ 456-5100 www.imm.hu
ó dinsdag–zondag: 10–18 uur
Een van de mooiste bezienswaardigheden in de hoofdstad is
wel het door Ödön Lechner en Gyula Pártos ontworpen paleis
in Jugendstil met op het dak keramiek van Zsolnay.
Tijdelijke tentoonstelling:
Osmaans–Turkse tapijten, 01-01–30-09
Verzamelaars en Schatten, 01-01–31-12
De Italiaanse renaissancistische majolica en het hof van koning
Matthias, 24-03–30-07
Tapisserieën van de Medici, 24-03–31-12
Craft en design, 28-07–28-09
3 Ferenc körút « 4, 6 % gratis % tijdelijke
tentoonstelling: 800–2000 Ft

—

●

—

Gedenkmuseum Lajos Kassák 6
B1
III., Fô tér 1 ≥ 368-7021 ó woe–zo: 10–17 uur
Tentoonstelling met beeldende kunst van de meest
vooraanstaande kunstenaar van de Hongaarse avant-garde, de
dichter, schilder, literair redacteur Lajos Kassák in het
voormalige Zichy-kasteel. De nieuwe vaste tentoonstelling van
het museum: Hongaarse kunst uit de 20e eeuw uit de erfenis
van Hongaarse schrijvers.
ç 6, 86 « Árpád híd % 150–200 Ft

●

—

Kiscelli Museum 7
A1
III., Kiscelli utca 108 ≥ 388-8560 www.btm.hu
ó dinsdag–zondag: 10–18 uur (1 nov.–31 maart: 10–16)
Het museumgebouw werd in de 18e eeuw voor de orde van de
trinitariërs gebouwd, het deed in de afgelopen eeuwen dienst
als barokkasteel, maar ook als ziekenhuis. Nu is het in de
bosrijke omgeving van Óbuda een van de meest pittoresk
gelegen musea van Boedapest. De tentoonstellingen bestaan uit
twee groepen verzamelingen van het Historisch Museum van
Boedapest: tentoonstelling over de geschiedenis van de stad in
de nieuwe tijd en de verzameling beeldende kunst van het
Hoofdstedelijke Kunstkabinet.
« 17 ç 60, 165 % 250–700 Ft

●—

Ludwig Museum – Museum voor
Hedendaagse Kunst Boedapest 8
C4
www.ludwigmuseum.hu
IX., Komor Marcell utca 1 ≥ 555-3444 ó dinsdag–zondag:
10–20 uur (elke laatste zaterdag van de maand: 10–22 uur) –
Collectie hedendaagse Hongaarse beeldende kunst van het
kunstverzamelaarsechtpaar Irene en Peter Ludwig uit Keulen,
die een overzicht biedt van de afgelopen 50 jaar in de
wereldkunst en van de afgelopen 10 jaar in de Hongaarse
moderne kunst.
« 1, 2, 24 ç 23, 54 « Csepeli, Ráckevei
% gratis, tijdelijke tentoonstelling: 400–1200 Ft
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Transportmuseum 9
D2
XIV., Városligeti körút 11 ≥ 273-3840 www.km.iif.hu
ó dinsdag–vrijdag: 10–17 uur, zaterdag–zondag: 10–18 uur (van
oktober tot mei is de sluitingstijd een uur eerder)
Een van de oudste collecties op dit gebied in Europa. Staat
wereldwijd bekend om zijn spoorwegmodellen. Op achtduizend
vierkante meter zijn de volgende exposities te zien: 100 jaar
geleden en nu, Het Hongaarse autoverkeer bestaat 100 jaar, De
Hongaarse staatsscheepvaart bestaat 100 jaar, De geschiedenis
van het vervoer over de weg, De geschiedenis van de
stoomlocomotief, De geschiedenis van het stadsvervoer.
« 1 ë 72, 74
% gratis % tijdelijke tentoonstelling: 250–500 Ft

●

Hongaarse Nationale Galerie [1, 7] 10
B3
I., Szent György tér 2. ≥ 201-9082
www.mng.hu ó dinsdag–zondag: 10–18 uur
De collectie in de gebouwen A, B, C en D van het paleis in de
burcht van Boeda omvat zo’n 100.000 kunstvoorwerpen vanaf
de stichting van de staat tot aan de dag van vandaag. Vaste
exposities: Lapidarium uit de Middeleeuwen en renaissance,
Gotische houten beelden en panelen, Laat-gotische vleugelaltaren, Renaissance- en barokkunst, Crypte van de landsvoogd Habsburg, 19e eeuwse
schilderkunst (Gyula Benczúr,
Mihály Munkácsy, Viktor Madarász, Pál Szinyei Merse) en
beeldhouwkunst (István Ferenczy, Miklós Izsó), 20e
eeuwse schilderkunst (József
Rippl-Rónai, Tivadar Csontváry
Kosztka, Béla Czóbel) en
beeldhouwkunst (Béni Ferenczy, Ferenc Medgyessy).
[7]
ç 5, 10, 78, « 18
% gratis, tijdelijke tentoonstelling: 900–1800 Ft

—

●

—

Hongaars Nationaal Museum 11
C3
VIII., Múzeum körút 14–16 ≥ 338-2122
www.mnm.hu ó dinsdag–zondag: 10–18 uur
Het museum dat sinds 1802 bestaat, kwam tot stand uit de
munten-, boeken- en geschriftencollectie van graaf Ferenc
Széchenyi en omvat nu meer dan een miljoen kunstvoorwerpen.
De enorme nationale collectie is sinds 1846 ondergebracht in het
huidige, door Mihály Pollack ontworpen classicistische gebouw.
Vaste collecties: Geschiedenis van Hongarije vanaf de oprichting
van de staat tot aan 1990, Lapidarium met Romeinse stenen.
3 Kálvin tér « 47, 49
ç 15, 9 % gratis, tijdelijke tentoonstelling: 400–800 Ft

—

Hongaars Museum voor
Natuurwetenschappen 12
D4
VIII., Ludovika tér 2–6 ≥ 210-1085
www.nhmus.hu ó 10–18 uur, ‘s dinsdags gesloten
Na beproevingen van 200 jaar is de hele collectie van het museum
nu in een apart gebouw, nl. dat van de Ludovika Academie
ondergebracht. Het imposante classicistische gebouw biedt samen

●
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met de manege onderdak aan de mineralen- en stenencollectie.
Vaste exposities: Mens en natuur in Hongarije, Schatten uit de
mineralencollectie, Tijdpad – park met stenen voor het museum.
3 Nagyvárad tér, Klinikák
% gratis, tijdelijke tentoonstelling: 300–1500 Ft

EXPOSITIERUIMTES

[9]

●

Memento Park – Beeldenpark 13 E2
Op de hoek van Balatoni út (rijksweg nr. 7) – Szabadkai utca,
22e district ≥ 424-7500 www.mementopark.hu
Alle dagen van 10 uur tot zonsondergang geopend.
Op deze plaats wordt u teruggevoerd naar de tijd dat de
communisten nog over half Europa heersten. De beelden naar
sovjet voorbeeld van de rode propaganda werden in de overige
Oost-Europese landen vernietigd, maar in het Beeldenpark in
Boedapest zijn er zo’n 40 kunstwerken bij elkaar te zien die ooit
in de openbare ruimte stonden. Hier zijn de standbeelden van
Lenin, Marx en Engels, de gigantische monumenten voor
meerdere sovjet soldaten en communistische helden, alsmede
allegorische beelden. De Stalin-eretribune, de tentoonstelling in
de barak en een filmvoorstelling in het Beeldenpark roept de
sfeer uit de wereld achter het IJzeren Gordijn op en toont deze.
ç 50 % 1500 Ft

●

Kunsthal [9] 14
C2
XIV., Dózsa György út 37 (Heldenplein)
≥ 460-7000www.mucsarnok.hu
ó di, woe, vrij–zo: 10–18 uur, do: 12–20 uur
Een van de classicistische gebouwen die bepalend zijn voor de
eerbiedwaardige aanblik van het Heldenplein is de grootste
expositieruimte van het land. Het heeft geen eigen collectie, er
worden regelmatig periodieke exposities gehouden met werk
van vooral hedendaagse kunstenaars en groepen kunstenaars.
1 Hôsök tere ç 4 ë 75, 79 % 400–1200 Ft

—

●

Kasteelmuseum van Nagytétény [8] 15
E2
XXII., Kastélypark utca 9–11 ≥ 207-0005/4
www.nagytetenyi.hu ó dinsdag–zondag: 10–18 uur
In de 28 zalen met de vaste collectie van het bijzonder mooie
barokkasteel geven naast meer dan 300 meubelen kachels,
kroonluchters, tapijten, keramiek, glazen en edelsmeedkunst
een beeld hoe men er 500 jaar lang woonde.

—
[8]

Traditionele, elk jaar georganiseerde tentoonstellingen,
evenementen: Tijdperken – bloemen, Geheime laatjes, Antieke
vrolijke dagen in de tuin van de Centaur, Kerst op het kasteel.
ç 3 % gratis, tijdelijke tentoonstelling: 450–900 Ft

●

—

Volkenkundig Museum 16
B2
V., Kossuth tér 12 ≥ 473-2400
www.neprajz.hu ó dinsdag–zondag: 10–18 uur
Een van de grootste volkenkundige musea van Europa met zo’n
139.000 Hongaarse en 53.000 internationale kunstvoorwerpen.
Het schitterende gebouw van de voormalige koninklijke Hoge
Raad naast het Parlementsgebouw verenigt renaissance-, baroken classicistische elementen in zich. Vaste exposities: De
traditionele cultuur van het Hongaarse volk, Van de oermaatschappijen tot aan de civilisatie.
« 2 2 Kossuth tér
% gratis, tijdelijke tentoonstelling: 500–1300 Ft

●

Museum van Óbuda 17
B1
III., Fô tér 1 ≥ 250-1020
ó dinsdag–zondag: 10–18 uur (1 nov t/m 31 maart: 10–17 uur)
De collectie in het Zichy-kasteel omvat de historische
documenten en voorwerpen uit de industriële geschiedenis uit
Óbuda en omgeving vanaf de Romeinse tijd tot en met de 20e
eeuw. Op de vaste exposities zijn een interieur in Jugendstil,
een collectie historisch speelgoed en de smeedijzeren
ornamenten van oude huizen in Óbuda te zien.
« 1 ç 6, 86, 106 % 200–300 Ft

●

Museum voor Schone Kunsten [10] 18
C2
XIV., Dózsa György út 41 (Heldenplein)
≥ 469-7100 www.szepmuveszeti.hu
ó dinsdag–zondag: 10–17.30 uur
In de jaren rond 1870 vormde de rijke verzameling schilderijen
van de Esterházy’s de kern van de museumcollectie. Sinds 1906
biedt het neoclassicistische gebouw op het Heldenplein
onderdak aan de nu uit zo’n honderdduizend werken bestaande
collectie. Het museum toont buitenlandse kunstwerken vanaf de
oudheid tot nu. Naast de Egyptische, Griekse en Romeinse
collecties is de Italiaanse verzameling met een overzicht van de
Italiaanse schilderscholen tussen de 13e en 18e eeuw behoorlijk
indrukwekkend. Het pronkstuk van de Spaanse collectie vormen
de zeven werken van El Greco. Bij de meesterwerken uit de 19e20e eeuw is de Franse schilderkunst het best vertegenwoordigd.

—

www.budapestinfo.hu
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Overige musea, expositieruimtes

—

Arany Sas Apothekersmuseum
A3
I., Tárnok utca 18 ≥ 375-9772 www.semmelweis.museum.hu
ó dinsdag–zondag: 10.30–17.30 uur (1-11–28-2: 10–15.30 uur)
ç 10, 16 % gratis
Theatermuseum Gizi Bajor
XII., Stromfeld Aurél utca 16 ≥ 356-4294
ó donderdag–zondag: 14–16 uur
ç 102 « 59
% Kan met een groep bezocht worden: 1000–2000 Ft

E1

—

Gedenkhuis Béla Bartók
E1
II., Csalán út 29 ≥ 394-2100 ó dinsdag–zondag: 10–17 uur
ç 5 (tot eindhalte Pasaréti tér) % 300–600 Ft

[10]

Tijdelijke tentoonstelling:
De Bloeitijd van de Medici (Leven en kunst in de renaissance in
Florence), 24-01–18-05
Van Poussin tot David: Franse meesterschetsen uit de collectie
van het Louvre, 21-02–12-05
Tentoonstelling Lichaam en Ziel (Kertész–Moholy-Nagy–Brassai–Capa), 06-06–24-08
Renaissance de Farao’s in Egypte, 08-08–09-11
Ferdinand Hodler: Een symbolistische waarneming, 09-09–14-12
Klimt en het begin van de Jugendstil in Wenen, 30-09-08–04-01-09
1 Hôsök tere ç 4 ë 75, 79
% gratis, tijdelijke tentoonstelling: 600–2200 Ft

●

—

Vasarely Museum 19
B1
III., Szentlélek tér 6 ≥ 388-7551
www.vasarely.tvn.hu ó dinsdag–zondag: 10–17.30 uur
De naamgever van het museum, de van oorsprong Hongaarse
schilder Gyôzô Vásárhelyi werkte sinds 1930 in Parijs en werd
wereldberoemd als stichter van de op-art beweging onder de
naam Victor Vasarely. Bij zijn werken gebruikte hij felle kleuren,
geometrische vormen en optische illusie. De tentoonstelling is
een selectie uit de 400 werken die het complete levenswerk
omvatten en die aan het Museum voor Schone Kunsten werd
geschonken.
« « Árpád híd « 1 ç 6, 86, 106 % gratis

●

Joods Museum 20
C3
VII., Dohány utca 2 ≥ 342-8949
ó ma–do: 10–16.30 uur, vrij: 10–14.30 uur, zo: 10–17.30 (1 nov.
t/m 1 maart: zo–do: 10–15.30, vrij: 10–13.30 uur) –
Het museum naast de synagoge in de Dohány utca, die van een
schoonheid ongekend in Europa is en aangepast is aan diens
stijl, beschikt over een ongeëvenaarde collectie judaïca. Op de
vaste tentoonstellingen worden devotionalia van de Joodse
feestdagen, doordeweekse gebruiksvoorwerpen en de geschiedenis van de Hongaarse holocaust geëxposeerd.
2 Astoria ë 74 % 1200–2900 Ft, het entreekaartje is zowel
voor het museum als voor de kerk geldig

16

—

Postzegelmuseum
VII., Hársfa utca 47 ≥ 341-5526
www.belyegmuzeum.hu
ó dinsdag–zondag: 10–18 uur (2-11–31-3: 10–16 uur)
« 4, 6 ë 70, 74, 78 % 100–400 Ft

C3

—

—

Bijbelmuseum
C4
IX., Ráday utca 28 ≥ 217-6321 ó dinsdag–zondag: 10–17 uur –
3 Kálvin tér ç 15 % gratis
Expositieruimte Boedapest
B3
V., Szabadsajtó utca 5 ≥ 318-8097
ó dinsdag–zondag: 10–18 uur
« 2 ç 5, 8, 7, 7, 173 3 Ferenciek tere % 300–600 Ft

—

Citadel
B4
XI., Gellérthegy, Citadella sétány ≥ 466-5794 www.citadella.hu
ó 9–18 uur
Binnenhof: “Heden en verleden van de Gellértberg”, “Gedenkpark St. Gellért”, “Panopticum 1944, bunker en expositie”
ç 27 « 18, 19, 47, 49 % 1200 Ft
Dorottya Galerie
V., Dorottya utca 8 ≥ 266-0877
ó maandag–zaterdag: 10–18 uur
1 Vörösmarty tér 2 3 Deák tér « 2 % gratis

—

—

B3

Ernst Museum [11]
B3
VI., Nagymezô utca 8 ≥ 341-4355 www.ernstmuzeum.hu
ó dinsdag–zondag: 11–19 uur
1 Opera « 4, 6 (Oktogon) % 250–500 Ft
[11]

EXHIBITIONS 2008
HUNGARIAN NATIONAL MUSEUM
Hungarian Press Photo 2007
March-April
Renaissance Display
September-December

HUNGARIAN NATIONAL GALLERY
The Heritage of King Matthias (1458-1490) from Gothic
to Baroque.
Late Renaissance Art in the 15-17th Centuries
March-August
The Munich Academy and the Hungarians (1860-1900)
October 2008-February 2009

BUDAPEST HISTORY MUSEUM
Matthias Hunyadi, the King –
Tradition and Renewal in the Hungarian Royal Court
1458-1490
19 March - 30 June

MUSEUM OF FINE ARTS
The Splendour of the Medicis.
Life and Art in Renaissance Florence 24 January - 18 May
From Poussin to David: French Master Drawings
from the Louvre Collection
21 February - 12 May

JEWISH MUSEUM
The Art of Hebrew Letters 31 January - 30 March
The Freedom of Uprising. In Memory of the Warsaw
Uprising 17 April - 25 May
Fraternity. Contemporary Fine Arts Display Against
Racism 4 June - 13 July

ETHNOGRAPHICAL MUSEUM
Legendary Beings, Magical Flowers –
the Popular Renaissance
14 November 2008 - 27 September 2009

www.budapestinfo.hu
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Museum van de Ondergrondse Spoorweg B3
V., Deák-plein, voetgangerstunnel.
≥ 461-6500 ó dinsdag–zondag: 10–17 uur
1 2 3 Deák tér « 47, 49 ç 9, 16, 105 % Entreekaartje:
voor de actuele prijs van een tramkaartje (230 Ft)

—

—

Graf van Gül Baba
E1
II., Mecset utca 14 ó 1 jan.–30 apr.: 10–18 uur; 1 mei–30 sept.:
dinsdag–zondag: 10–18 uur; 1 okt.–31 okt.: dinsdag–zondag:
10–17 uur; 1 nov.–31 dec.: 10–16 uur
ç 91 % 200–500 Ft

—

Holocaust Gedenkcentrum
IX., Páva utca 39 ≥ 455-3320, 455-3333 www.hdke
ó dinsdag–zondag: 10–18 uur
« 4, 6, 30, 30A 3 Ferenc körút % 1000 Ft

—

Middeleeuws Joods Gebedshuis
I., Táncsics Mihály utca 26 ≥ 487-8801 www.btm.hu
ó 1-5–31-10: dinsdag–zondag: 10–18 uur
ç 10, 16 % 150–400 Ft

—

Huis van de Hongaarse
Fotografen [12]
B3
VI., Nagymezô utca 20 ≥ 473-2666
www.maimano.hu ó maandag–vrijdag: 14–19 uur, zaterdag,
zondag en feestdagen: 11–19 uur (in februari gesloten)
1 Opera « 4, 6 (Oktogon)
% 300–700 Ft

—

Museum Hongaarse
Handel en Horeca
V., Szent István tér 15 ≥ 375-6249 www.mkvm.hu
ó 11–19 uur, ‘s dinsdags gesloten
1 Bajcsy-Zsilinszky út 2 3 Deák tér
% gratis % tijdelijke tentoonstelling: 300–600 Ft

—

—

—

B3

C4

Gedenkmuseum en Archief
Zoltán Kodály
C2
VI., Kodály körönd 1 ≥ 352-7106 ó woensdag: 10–16 uur,
donderdag–zaterdag: 10–18 uur, zondag: 10–14 uur
1 tot aan de halte Kodály körönd
% 120–230 Ft, zondag gratis
Gedenkmuseum
en Onderzoekscentrum Franz Liszt
VI., Vörösmarty utca 35 ≥ 322-9804
www.lisztmuseum.hu
ó maandag–vrijdag: 10–18 uur, zaterdag: 9–17 uur
1 tot aan Vörösmarty utca ç 4 % 250–500 Ft

Hongaars Elektrotechnisch Museum
VII., Kazinczy utca 21 ≥ 322-0472
ó op afspraak
2 Blaha Lujza tér ë 74 % gratis

B3

Technisch en Programmamuseum van de
Hongaarse Televisie
B3
V., Október 6. utca 9 ≥ 269-2265 ó dinsdag: 10–14 uur,
donderdag: 14–18 uur, zaterdag: 10–14 uur
1 2 3 Deák tér ç 15 % gratis

C3

A3

[12]

Marsepeinmuseum
A3
I., Hess András tér 1–3. ≥ 889-6861 www.szabomarcipan.hu
Internationale permanente banketbakkerstentoonstelling in de
ruimtes van het Hilton, meteen naast het Vissersbastion en de
Matthias-kerk.
ç 10 % 400 Ft
Ambulancemuseum
V., Markó utca 22 ≥ 312-3430/4179
ó maandag–zondag: 9–13 uur
3 Nyugati tér « 4, 6 % 200–300 Ft

—

Landbouwmuseum
XVI., Vajdahunyad-burcht ≥ 422-0765
www.mezogazdasagimuzeum.hu
ó dinsdag–zondag: 10–17 uur
1 Széchenyi fürdô ç 4 ë 70, 72, 79 % gratis
% tijdelijke tentoonstelling: 250–500 Ft
Ateliermuseum Molnár-C. Pál
XI., Ménesi út 65 ≥ 385-3637 ó op afspraak
ç 27 « 61 % 500–1000 Ft

B2

—

C2

—

A4

—

D3

Landelijk Geologisch Museum
XIV., Stefánia út 14 ≥ 267-1427 www.mafi.hu
ó 8-1–19-12: donderdag, zaterdag, zondag: 10–16 uur
2 Stadionok ç 7 ë 75 % 150–400 Ft

Galerie van de Club van Óbuda
B1
III., Kiskorona utca 7. ≥ 250-0288 www.obudaitarsaskor.hu
ó dinsdag–-zondag: 14–18 uur
« Árpád híd % 50 Ft
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Gieterijmuseum
II., Bem József utca 20 ≥ 201-4370
ó dinsdag–zondag: 9–17 uur
2 Batthyány tér ç 11, 60, 86 « 4, 6 % gratis

—

—

Literatuurmuseum Petôfi
V., Károlyi Mihály utca 16 ≥ 317-3611 www.pim.hu
ó dinsdag–zondag: 10–18 uur
3 Ferenciek tere ç 15 % 350–650 Ft

E1

Postmuseum
VI., Andrássy út 3 ≥ 269-6838
www.postamuzeum.hu ó dinsdag–zondag: 10–18 uur
1 Bajcsy-Zsilinszky út 2 3 Deák tér % 100–200 Ft

—

B3

B3

Museum György Ráth
VI., Városligeti fasor 12 ≥ 342-3916
ó dinsdag–zondag: 10–18 uur
1 Bajza utca ç 4 ë 70, 78, 79 % gratis

—

C2

Centra voor hedendaagse kunst

Körzôgyár
B3
V., Molnár utca 35 ≥ 201-6959
www.korzogyar.hu
ó maandag–vrijdag: 12–18 uur
3 Ferenciek tere « 2, 2/A ç 7, 7, 73,
78, 173 % gratis

KOGArt Ház – Kunststichting C2
VI., Andrássy út 112 ≥ 354-3836
www.kogart.hu ó 10–18 uur
1 Bajza utca % 200–800 Ft

—

Trafó Huis van de
Hedendaagse Kunsten [2]C4
IX., Liliom utca 41 ≥ 456-2040
www.trafo.hu ó di–zo:16-20 uur en 1
uur voor en na de programma’s in de
grote zaal
« 4, 6 3 Ferenc körút % gratis
Ateliers Pro Arts/
A.P.A! [13]
VIII., Horánszky utca 5
≥ 486-2370 www.ateliers.hu

www.budapestinfo.hu

C3

EXPOSITIERUIMTES

[13]

ó dinsdag–vrijdag: 14–19 uur,
zaterdag: 11–18 uur
3 Kálvin tér « 4, 6 ç 9 % gratis
KÉK (Centrum voor Hedendaagse Architectuur)
C3
VII., Nefelejcs utca 26 ≥ 225-3530
www.kek.org.hu
2 Keleti pu. ç 7, 7, 73, 78, 173 % gratis

OCTOGONart Galerie
I., Várfok utca 7-9 ≥ 201-6959
www.octogonart.hu
ó dinsdag–zaterdag: 10–18 uur
ç 16 % gratis

A3

WAX Cultuurfabriek
IV., József A. u. 4–6. ≥786-6041
ó di–do, za–zo: 12–18 uur, vrij: 12–20 uur
www.waxbudapest.com
3 Újpest–Városkapu ç 30, « 14
% gratis
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—

Telefoniemuseum
A3
I., Úri utca 49 ≥ 201-8188 ó dinsdag–zondag: 10–16 uur
ç 10 % 100–200 Ft

—

Museum Huis van de Terreur [4] [15]
C3
VI., Andrássy út 60 ≥ 374-2600 www.terrorhaza.hu
ó dinsdag–vrijdag: 10–18 uur, zaterdag–zondag: 10–20 uur
1 Oktogon « 4, 6 ç 4 % 750–1500 Ft
Textielmuseum
III., Lajos utca 136-138 ≥ 367-5910
ó dinsdag–zondag: 10–16 uur
« Tímár utca ç 6, 86 % 350–400 Ft

[14]

Rátkay-Átlók Galerie [14]
E1
XX., Klapka utca 48. ≥ 283-1779, 284-7324
ó dinsdag–zaterdag: 14–18 uur www.ratkay.hu
Een van de kleine aparte eilandjes in het leven van de
Hongaarse beeldende kunst is Endre Rátkay, de bijzondere
persoonlijkheid in de Hongaarse moderne schilderkunst. De
vaste tentoonstelling van het levenswerk in Pesterzsébet is voor
elke bezoeker zowel een reis in de wereldgeschiedenis als in de
wereld van de mythes. Het is een ongeëvenaard „profaanicoonmuseum”, op de tableaus komt het „menselijk toneelspel”
(Calendarium, Apocrph, Binominalis etc.) tot leven.
Karakteristiek voor de werken die tussen 1965 en 2000 zijn
ontstaan is de montagetechniek en de surrealistische opbouw
van het aanblik.
ç 23, 59 % gratis

—

Politiemuseum
C3
VIII., Mosonyi utca 7 ≥ 477-2183 ó dinsdag–zondag: 9–17 uur
2 Keleti pályaudvar ç 7, 7, 173, 78 « 24 ë 80 % gratis
Renaissance Panopticum
V., Piarista köz–Váci utca 31/c ó 10–22 uur
www.waxmuzeum.hu
3 Ferenciek tere « 2 % 500–1800 Ft

—

B1

—

F1

Brandweermuseum
X., Martinovics tér 12 ≥ 261-3586
ó dinsdag–zaterdag: 9–16 uur, zondag: 9–13 uur
ç 9, 32 « 3, 28, 62 % gratis

—

Vasúttörténeti Park (Park
spoorweggeschiedenis)
D1
XIV., Tatai út 95 ≥ 450-1497, 238-0558
ó 15 t/m 28 maart: 10–15 uur, 29 maart t/m 3 nov.: 10–18 uur,
4 nov. t/m 14 dec: 10–15 uur, bijzondere openingstijden: 24
maart, 12 mei
ç 30 « 14 % 300–2400 Ft

—

Collectie Imre Varga
E1
III., Laktanya utca 7 ≥ 250-0274 ó dinsdag–zondag: 10–18 uur
« « Árpád híd ç 106, 86 « 1 % 250–500 Ft
Vlaggenmuseum
VIII., József körút 68 ≥ 334-0159
ó dinsdag–zondag: 11–18 uur
« 4, 6 % gratis

—

C3

[15]

B3

—

Gedenkhuis Miksa Róth
VII., Nefelejcs utca 26 ≥ 341-6789 www.rothmuzeum.hu
ó dinsdag–zondag: 14–18 uur
2 Keleti pu. % 250–500 Ft

C3

—

Geneeskundig Museum Semmelweis
A3
I., Apród utca 1–3 ≥ 201-1577 www.semmelweis.museum.hu
ó (1 nov.–28 febr.: dinsdag–zondag: 10.30-16 uur)
ç 5, 78, 86 « 18, 19 % tijdelijke tentoonstelling: 300–500 Ft

—

Sportmuseum
C2
XIV., Ifjúság útja 1-3 ≥ 252-1696 ó ma–do, za–zo: 10-–16 uur
In de expositieruimte naast de sportarena (Agora) kunnen de
tijdelijke tentoonstellingen bekeken worden.
2 Stadionok « 1 ë 75 % 200–400 Ft
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Bezienswaardig
heden

bezichtiging
van de stad

[1]
[2]

Programma’s voor stadsbezichtigingen
U vindt de aanbiedingen van de reisbureaus die gespecialiseerd zijn in rondritten/vaarten in Boedapest ook bij de recepties van de hotels of bij de verkeersbureaus. U
kunt kiezen uit rondritten, rondvaarten en stadswandelingen. Naast de traditionele
busrondvaarten in 12-16 talen zijn ook de volgende speciale programma’s aan te
bevelen: bezoek aan het Parlementsgebouw, de Opera en het Volkenkundig Museum,
wandeling in de burcht van Boeda, het historische Pest, Joodse monumenten in
Boedapest, De Hongaarse Jugendstil,
Budapest by night, Rode Ster-tocht (overblijfselen uit de communistische tijd).
Rondvaart met de boten „Duna Bella” en „Duna Legenda”,
georganiseerd door Legenda Kft. (≥ +36-1/2664190).
Boottocht met „Dinner & Cruise” c.q. „Lunch & Cruise” buffet van 1,5 uur,
georganiseerd door Hungária Koncert Kft. ((≥ +36-1/317-1377, 317-2754)
Verdere informatie i.v.m. bezichtiging van de stad vindt u op de website
www.budapestinfo.hu.

—

[3]

Wat u zeker moet zien...
Boedapest neemt ook op de lijst van de mooiste steden ter wereld een vooraanstaande
plaats in. Het architectonische en culturele erfgoed vermengen zich hier op een
geslaagde wijze met de noviteiten van nu, waar de financiën het toelaten worden de
gewaardeerde monumenten in hun oorspronkelijke staat hersteld. Wie slechts een dag
de tijd heeft om de stad te bezichtigen, kan zijn programma beter ruim van tevoren
plannen. Het zou zonde zijn om de Werelderfgoed-monumenten, zoals de burcht van
Boeda, de Donau-oever en de Andrássy-straat over te slaan. In het burchtkwartier
staan veel musea, hier vindt u o.a. het Burchtmuseum, het Museum voor
Krijgsgeschiedenis, en de Hongaarse Nationale Galerie. Aan de kant van de
Donau vanaf het koninklijke paleis heeft u een sprookjesachtig uitzicht over de stad.
Ook na de verbouwing van de Matthias-kerk in neogotische stijl bleef het 700 jaar
oude interieur behouden. Vanwege de uitstekende akoestiek worden er in de
kroningskerk vaak orgelconcerten gehouden. De verzameling misgewaden is beroemd
en hier is ook een kopie van de Hongaarse kroon te zien. De witte stenen van het
Vissersbastion bieden de kerk een prachtige omlijsting. Meteen ernaast staat het
Hilton Hotel, dat tijdens de bouw de titel „Hotel van het jaar” kreeg. ‘s Zomers zijn de
cafetaria en het terras een geliefde plek om bij te komen.
Onderweg kunt u de mooiste delen van de Donau-oever bekijken. Tijdens een
retourrit met tramlijn 2, die direct langs de oever rijdt, zult u de markante gebouwen
zien: kort na vertrek vanaf het Jászai Mari-plein rijdt u rondom het
Parlementsgebouw, en kunt u genieten van de aanblik van de Matthias-kerk, het
Vissersbastion en de burcht aan de overkant van de rivier. Daarna volgen de bruggen
elkaar op, waaronder de oudste, de Kettingbrug. Na de Elisabeth-brug overheerst de
Gellért-heuvel het landschap in Boeda met het gerenommeerde Hotel en
geneeskrachtig bad Gellért aan het bruggenhoofd aan de Boeda-kant van de
Vrijheidsbrug.
www.budapestinfo.hu

[4]
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BEZICHTIGING VAN DE STAD

[5]

De Citadel (een voormalig vestingwerk, nu een museum) op
de Gellért-berg is de belangrijkste uitkijkplaats van de stad,
vanwaaruit het panorama van Boedapest (de Burcht van Boeda
en de aanblik van de twee Donau-oevers), dat een onderdeel
van het Werelderfgoed vormt, in zijn mooiste luister te zien is.
In de buurt van de Lágymányosi-brug aan het eind van de rit
verrijst in Pest het nieuwe gebouw van het Nationale Theater.
Op de terugreis ziet u, ook aan de rechterkant, het imposante
blok van de Univeriteit voor Corvinus Budapest met
daarachter het bijzondere gebouw van de Grote Markthal.
Tussen de hotels staat de concertzaal Vigadó, waarvan niet
alleen het exterieur maar ook het interieur van de voorhal en de
zaal de moeite van het bekijken waard zijn. Op het Rooseveltplein staat het Gresham-paleis, dat tot hotel is omgebouwd en
het neorenaissancistische gebouw van de Hongaarse
Academie van Wetenschappen.
De Andrássy-straat is een markant gedeelte van Boedapest.
Eronder rijdt de eerste ondergrondse spoorweg van het
continent, waarvan de haltes nog hun oorspronkelijke vorm van
130 jaar geleden behouden hebben. Bij elke halte is een kleine
tentoonstelling met de meest interessante gebouwen uit die tijd
te zien. Bij het Heldenplein eindigt onze reis. Daar kunt u de
wereldberoemde Spaanse collectie en andere schatten van het
Museum voor Schone Kunsten of de actuele periodieke
tentoonstelling in de tegenovergelegen Kunsthal bekijken.

Het Hongaarse Werelderfgoed
Naast zeven Hongaarse locaties (Hollókô, Pannonhalma,
Hortobágy, Pécs, Tokaj, Aggtelek, Fertô-meer) heeft het comité
van de UNESCO in 2002 ook de Andrássy-straat in Boedapest
en diens historische omgeving, naast het al vermelde
Burchtkwartier en de Donau-oever in de lijst opgenomen,
hiermee stavend dat de inwoners en de bezoekers niet helemaal
ten onrechte van mening zijn, dat dit een van de mooiste
hoofdsteden ter wereld is.
Het Burchtkwartier is de oude stadskern en tegelijkertijd
ook het belangrijkste monumentencomplex van het land.
Ofschoon het in de achthonderd jaar sinds haar stichting alle
vormen van geweld (aardbeving, brand, belegering,
wereldoorlog) heeft ondergaan, is haar schoonheid ook nu nog
ongekend en zijn de monumenten uit de Middeleeuwen
prachtig. Voor de bezoeker lijkt het een reis terug in de tijd naar
een wereld met rust en poorten van barokke huizen met
Romeinse stenen en mooi gehouwen nissen uit de Riddertijd.
Diep onder de grond ligt een labyrint van grotten verborgen,
groot genoeg om in de Tweede Wereldoorlog 20.000 Duitse
soldaten te herbergen. Het meest bezocht is het plein van de
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Heilige Drievuldigheid (Szentháromság tér), waarop de
meer dan 700 jaar oude Matthias-kerk staat, dat het meest
karakteristieke gebouw van Boedapest is. De gotische toren met
het achtergelegen Vissersbastion is het meest gefotografeerde
monument in Boedapest. De afgelopen eeuwen diende het
gebouw als kroningskerk en vanaf 1541 voor een paar jaar als
Turkse moskee, daarna werd het weer ingewijd. Binnen rusten,
in een rijk versierde sarcofaag, koning Béla III en zijn gemalin.
Ook de rijke collectie religieuze kunst trekt veel bezoekers. Het
in neoromaanse stijl op de plaats van de middeleeuwse
burchtmuur gebouwde Vissersbastion biedt de bezoekers een
prachtig uitzicht. Naast de kerk werd een kwart eeuw geleden
het eerste internationale luxehotel, het Hilton gebouwd, een
geslaagde melange van oud en nieuw. Op de binnenplaats van
het hotel ligt nog de omloop van het Middeleeuwse klooster en
binnen een kerkruïne, die ‘s zomers onderdak biedt aan
theatervoorstellingen.
De voormalige koninklijke burcht en diens bijgebouwen
vormen een wezenlijk, maar toch afgescheiden onderdeel van
het burchtkwartier. Het complex dat in de tweede wereldoorlog
flink beschadigd werd, heeft nieuwe functies gekregen. De
meeste vleugels doen nu dienst als musea en hier vindt u ook
de Landelijke Bibliotheek Széchenyi. Het Sándor-paleis, de
voormalige residentie van de minister-president, is nu het
kantoor en verblijf van de president.
De burcht en zijn bijzonder mooie gebouwen vormen een
eenheid met de huizen op de Donau-oever aan de voet van de
Burchtheuvel, met het bad Rudas dat gebouwd werd door
Sokoli Mustafa en dat wegens een nabijgelegen derwisjklooster
als cultplek gold, met de rotsen van de Gellért-heuvel en met
de bruggen over de Donau. De oudste brug is de Kettingbrug
uit 1849, de meest etherische de Elisabeth-brug, die de eerste
hangbrug van zijn tijd was en de jongste de Lágymányosibrug, die het interne stadsverkeer probeert te reguleren.
Aan de andere kant van de Donau-oever is het 100-jarige
Parlementsgebouw, het neogotische gebouw van Imre
Steindl, bepalend voor de aanblik. Daarachter ziet u de toren
van de St. Stephanus-basiliek, het grootste kerkgebouw van
Boedapest. Niet ver hiervandaan rijst het imposante gebouw
van de Hongaarse Acedemie van Wetenschappen op met
daarnaast het Gresham-paleis in Jugendstil, waarin onlangs het
Four Seasons hotel zijn deuren heeft geopend. Het prachtige
plaatje wordt aangevuld met hotels en het prachtige gebouw
van de Vigadó.
De Andrássy-straat en diens omgeving is, ondanks de
duidelijke afscheidingen, een uniforme architectonische
schepping van het eind van de 19e eeuw. Het dankbare
nageslacht heeft de straat de naam van de toenmalige ministerpresident gegeven, die er veel aan gedaan heeft om van
[6]
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Boedapest een wereldstad te maken. Hier is het neusje van de
zalm van de eclectische architectuur te zien, waaronder de
uitzonderlijk mooie Opera en veel huurhuizen met intieme
binnenplaatsjes, beelden en fonteinen. Maar niet alleen de
gebouwen trekken de aandacht, maar ook de tot het kleinste
detail geplande ambiance. Inspiratiebron voor de bijna 2,5
kilometer lange weg vormt de Franse boulevard en oorspronkelijk
was het een afgescheiden weg voor voorname ruiters.
Van een bijzonderheid van de Andrássy-straat is aan de
oppervlakte nauwelijks iets te merken, alleen de ingangen met
smeedijzeren omheiningen duiden erop, dat hieronder de eerste
ondergrondse spoorweg van het vasteland van Europa rijdt en dat
deze metro van meer dan 125 jaar oud ook nu nog reizigers vervoert,
al is de lijn enigermate verlengd. Na de halte Oktogon ligt een
verbijsterend, sombergrijs gebouw, het „Huis van de Terreur” in
het voormalige gebouw van de Hongaarse binnenlandse
veiligheidsdienst, met een vaste tentoonstelling over de
verschrikkingen van het bewind van de Pijlkruisers en communisten.
De paleizen werden naar hun voormalige eigenaren of naar
hun ontwerper genoemd. Hier is het Museum voor OostAziatische Kunst in het huis van Ferenc Hopp, die het grootste
deel van de collectie verzameld heeft en aan de staat
geschonken heeft. In deze imposante villa’s zijn ook veel
ambassades gevestigd. Op de hoek van de Munkácsy Mihálystraat staat een elegant Bauhaus-huis, het gerenoveerde Hotel
Andrássy, dat ontworpen werd door Alfréd Hajós, Hongaars
Olympisch zwemkampioen in 1896, in Athene. Verder siert het
neorenaissancistische gebouw van de Hongaarse Hogeschool

www.budapestinfo.hu

23

BEZIENSWAARDIGHEDEN

BEZICHTIGING VAN DE STAD

[7]

voor Beeldende Kunst de Andrássy-straat. En aan de
nabijgelegen Kodály-rotonde kan het gedenkmuseum in de
woning van een van de beroemdste Hongaarse componisten uit
de 20e eeuw, Zoltán Kodály, bezocht worden.
Aan het eind van de boulevard ligt ter ere van het
duizendjarige jubileum van de Hongaarse landinname het
Millennium-monument. Aartsengel Gabriël waakt vanaf een
reusachtige zuil over deze plek en op de sokkel staan de zeven
leiders van de landinname. In het pantheon in de vorm van een
halve boog staan beroemde koningen, veldheren en grote
historische figuren. Daarvoor ligt het Graf van de Onbekende
Soldaat, waarop door alle staats- en regeringshoofden op bezoek
in Hongarije een krans wordt gelegd. Aan de ene kant van het
plein ligt het Museum voor Schone Kunsten met de op een na
grootste Spaanse collectie ter wereld en aan de andere kant de
Kunsthal, die onderdak biedt aan periodieke tentoonstellingen.
Achter het Heldenplein nodigt de vijver in het altijd sfeervolle
Stadspark uit tot romantische roeitochtjes in de zomer en
gezellig schaatsen in de winter.
De meest geliefde toeristische doelen zijn de attracties en
culturele instellingen in het Stadspark (dierentuin, Pretpark, het
Hoofdstedelijke Grote Circus, Geneeskrachtig Bad Széchenyi,
de op een eilandje gebouwde Vajdahunyad-burcht, het
Landbouw- en Transportmuseum en de Petôfi-hal).

Bezienswaardigheden
voor drie dagen
Hopelijk weet Boedapest ook u te betoveren en lukt het u om
minstens drie dagen hier te verblijven. Ook als u de Burcht, de
Donau-oever en de Andrássy-straat al gezien heeft, dan blijft er
nog genoeg over om te bekijken.
Het Parlementsgebouw is het meest markante gebouw in
Pest. Zowel de neogotische buitenkant als het interieur zijn
schitterend. Hierbinnen waakt men over de koningskroon, de
rijksappel en de scepter. Van de kroningsinsignes ligt de mantel
met de gouden borduursels in het Hongaars Nationale Museum.
Niet ver hiervandaan ligt de St. Stephanus-basiliek, het
grootste kerkgebouw van Boedapest, waarin de handrelikwie
van de eerste Hongaarse koning wordt bewaard. Als u geen last
heeft van hoogtevrees dan kunt u de koepel rondom lopen,
terwijl u van een schitterend uitzicht op de stad geniet.
Op vijf minuten lopen vanaf de basiliek in de richting van de
Kettingbrug vindt u het in 1895 in barokke stijl gebouwde
Donaupaleis, dat ooit onderdak bood aan het casino van
Lipótváros. De theaterzaal met plaats voor 292 personen dient
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tegenwoordig als locatie voor symfonische concerten en
folklorevoorstellingen.
Aan de Andrássy-straat ligt een van de mooiste monumenten
van de stad, de Opera. Ook het pompeuze trappenhuis en mooie
interieur zijn het waard om bekeken te worden. Maar neemt u niet
alleen hiermee genoegen, brengt u ook eens een avond in de
Opera door. Elke dag van de week kunt u klassieke en moderne
opera- of balletmuziek beluisteren en uitvoeringen zien.
Voor degene, die zich voor het verleden en de curiosa van
transport interesseert, is een bezoek aan het Transportmuseum aan te bevelen. Hier zijn in de collectie variërend van
oldtimers tot aan een ruimtecapsule veel zeldzaamheden te
vinden. De verzameling spoorwegmodellen van het museum is
wereldberoemd en bestaat uit waarheidsgetrouwe modellen van
echte locomotieven, wagons en boten op schaal. In het
Spoorweg-gedenkpark met een collectie van bijna honderd
museale treinen, kunnen we ook nu nog werkende treinstellen
zien, waarvan we zelfs enkele mogen bedienen.
In Aquincum, de voormalige provinciezetel, wachten ons
oude Romeinse overblijfselen, waarvan we in onze verbeelding
makkelijk een stad vol met baden, soldaten en een amfitheater
kunnen vormen. De enorme meubeltentoonstelling in het
Kasteelmuseum van Nagytétény voert ons naar latere tijden,
nl. naar de renaissance, barok, biedermeier en ook naar het
classicisme. Van hieruit is het niet ver naar Budafok dat bekend
staat om zijn wijnbouw. In het reusachtige stelsel van kelders
rijpt een veelheid aan mousserende en geselecteerde wijnen.
Een bezoek gecombineerd met een wijnproeverij neemt
minstens een halve dag in beslag.
De bezichtiging van het Beeldenpark is een onvergetelijke
ervaring. De gigantische beelden en gedeeltes van beelden uit
de communistische tijd uit het hele land, maar vooral uit de
hoofdstad vormen een verzameling die uniek ter wereld is en
tegelijkertijd verbijstering wekt.
Boedapest is een badplaats. De bijzondere geneeskrachtige
wateren werden al rond 1500 door reizigers vermeld. Een van
de Turkse baden uit die tijd is het Rudas, waarvan ook nu nog
de oorspronkelijke inrichting in gebruik is. Het meest elegante
is het Bad Gellért, waarvan het bubbelbad, openlucht
golfslagbad, thermale baden en medische voorzieningen van
een kwalitatief hoogstaand niveau zijn.
Het is de moeite waard om wandelingen, museum- of
badbezoeken met een bezoek aan enkele bijzondere restaurants
en lunchrooms van conditoreien te veraangenamen. In
Boedapest is er bijv. het Honderdjarig (Százéves) restaurant,
dat al ruim ouder dan honderd is, of de restaurants Alabárdos,
Aranyszarvas, of Kárpátia, die ook al „op leeftijd zijn”. Hun
inrichting is prachtig, de gerechten worden bereid volgens de
vereisten van de Hongaarse keuken, net zoals in de eveneens
beroemde Mátyás kelder (pince). Op de Rákóczi-straat is de
eens beroemde Hauer conditorei heropend en op de Erzsébetboulevard vindt u café Mozart met de allerlekkerste producten
op de kaart. Gerbeaud op het Vörösmarty-plein is sfeervol en
elegant, net als de Zsolnay-conditorei van hotel Béke, waar
de zoetigheden op het servies van een van de beroemdste
porseleinfabrieken van het land worden opgediend.
Wij hopen dat het ook voor u onmogelijk is om niet van deze
stad te houden.
www.budapestinfo.hu
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Bezienswaardigheden
Burchtkwartier en Burchtheuvel [4, 5, 6] A-B3
District I (Boeda)
ç 10, 16, kabelspoorweg
Onderdeel van het Werelderfgoed. Vanwege de gunstige
omstandigheden was deze plek al in de 13e eeuw bewoond. Na de
Mongoolse inval liet koning Béla IV hier een burcht bouwen en
verplaatste hij zijn zetel hierheen. Het Burchtkwartier ligt op de
Burchtheuvel, 180 m boven de zeespiegel. Het is anderhalve kilometer
lang en op sommige plaatsen een halve kilometer breed. In dit gebied
wachten de gasten drie kerken, vijf musea, veel historische gebouwen,
monumenten, straten, pleinen van historische betekenis, een theater,
vier hotels en talrijke sfeervolle restaurants, koffiehuizen,
kunstgalerijen en souvenirwinkels. Vanaf het Vissersbastion en de plek
vóór de Nationale Galerie heeft u een majestueus uitzicht.
Koninklijk paleis [6]
B3
District I, Burchtkwartier
ç 10, kabelspoorweg
Een van de symbolen van het land, dat van de 13e tot en met
de 20e eeuw in het kruisvuur van oorlogen en veroveringen
stond. Het werd bewoond door Turken, Habsburgers, het werd
drie keer verwoest en weer opgebouwd steeds in de heersende
stijl van die tijd. Verkreeg zijn huidige classicistische vorm na de
Tweede Wereldoorlog. In het gebouw bevinden zich de
Hongaarse Nationale Galerie, het Historisch Museum van
Boedapest, de Landelijke Bibliotheek Széchenyi.
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[8]

—

Vissersbastion [8]
A3
I., Szentháromság tér – ç 10
Vrij jong bouwsel naast de Matthias-kerk. Met de bouw ervan
werd in 1895 begonnen op grond van de ontwerpen van Frigyes
Schulek op de plaats van de Middeleeuwse vismarkt en de
muren, die beschermd werden door het gilde van de vissers,
vandaar de naam. Het bouwwerk in neoromaanse stijl heeft
slechts een decoratieve functie en wordt bezocht vanwege het
uitzicht op Pest.
Parlementsgebouw [2]
B2
V., Kossuth tér 1–3 ≥ 441-4000 www.parlament.hu –
2 Kossuth tér ç 15 « 2 ë 70, 78
ó dagelijks elk kwartier met groepen van min. 5 personen
(doordeweeks tussen 8–18 uur, ‘s zaterdags tussen 8-16 uur,
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zondag tussen 8–14 uur; 1 okt. t/m 30 apr.: doordeweeks tussen
8–16 uur), verzamelen voor poort nr. 10.
Entree: voor volwassenen 2400 Ft, voor studenten: 1150 Ft,
internationale studentenkaart wordt geaccepteerd, voor
ingezetenen van de EU gratis. (u dient uw nationaliteit met uw
persoonlijke bescheiden aan te tonen)
Informatie: 441-4415
Het grootste gebouw van het land rijst op aan de oever van
de Donau, de ingang is vanaf het Kossuth-plein. Het
neogotische complex werd tussen 1884 en 1904 gebouwd aan
de hand van de ontwerpen van Imre Steindl. Het bouwwerk
heeft 691 vertrekken, de lengte is 268 m, de hoogte van de
koepel bedraagt 96 m. De muurschilderingen van Károly Lotz
en de beelden van György Kiss versieren het staatsietrappenhuis. De Munkácsy-zaal die vanuit de vertrekken van de
premier te bereiken is, biedt onderdak aan het belangrijkste
kunstwerk van het gebouw, nl. aan het schilderij „Landname”
van Mihály Munkácsy. Sinds 2000 kan het publiek hier de
Hongaarse kroningsinsignes bekijken: de kroon van St.
Stephanus, de scepter, de rijksappel en het zwaard uit de
renaissance.
Heldenplein [9]
C2
XIV., Stadspark – 1 Hôsök tere ç 4 ë 75, 79
Aan de ingang van het Stadspark ligt het meest attractieve plein
van de hoofdstad. Reeds ver vanaf de Andrássy-straat is de 36 m

de voet van de vrouwenfiguur met de palmtak in haar hand
staan twee andere beelden: het ene is de allegorie van de
vooruitgang, het andere van de strijd met het Kwaad.
St. Gellért-beeld [11]
XI., Gellért-berg – ç 7 « 18, 19, 41, 56, 118

B4

[9]

hoge zuil van het Millennium-monument te zien, waarop
aartsengel Gabriël de Heilige Kroon en het apostolische
dubbelkruis vasthoudt. Aan weerszijde van de zuil liggen
colonnades in de vorm van een halve boog. Tussen de zuilen
staan de groten uit de Hongaarse geschiedenis, de hoekstenen
zijn versierd met symbolische beeldengroepen (werk, welvaart,
kennis, glorie, vrede). Bij het Graf van de onbekende soldaat kan
de bezoeker zijn respect betuigen. De imposante gebouwen van
de Kunsthal en het Museum voor Schone Kunsten aan de linkeren rechterkant van het plein roemen de architectuur ervan.
Vrijheidsbeeld [10]
B4
XI., Gellért-berg – ç 27 « 18, 19, 41, 56, 118
Het beeld van 14 m, een werk van Zsigmond Kisfaludy Strobl,
een vooraanstaand architect in zijn tijd, werd in 1947 opgericht
ter nagedachtenis van de bevrijding. En hoewel na de oorlog
ook de periode van de sovjetoverheersing begon, werd na de
politieke omwenteling in 1989 het beeld op de Gellért-berg niet
afgebroken, omdat het zo met het stadsbeeld versmolten is. Aan
www.budapestinfo.hu

Aan de zuidkant van de Gellért-berg verheft zich recht
tegenover de Elisabeth-brug het standbeeld van bisschop
Gellért, die in de 11e eeuw als martelaar is gestorven. Volgens
de sage werd de missionaris in een spijkervat door de heidenen
van de top van de berg de Donau ingegooid. De zuilenrij in een
halve boog en de uit de bergwand ontspringende natuurlijke
bron, die onder het beeld tot een waterval verwordt,
accentueren de schoonheid van het beeld.
Hongaarse Academie
van Wetenschappen [1]
A1
V., Roosevelt tér 9 – « 2 ç 16
Het oudste en meest markante gebouw aan het Roosevelt-plein.
Het werd tussen 1862 en 1864 gebouwd in een perfecte
neorenaissancistische vorm volgens de ontwerpen van de
Berlijnse architect Stüler. In het Academiegebouw zijn behalve
kantoorvertrekken ook een luisterrijke feestzaal met beelden
[11]Károly Lotz, waar ook concerten worden gegeven, aula’s en
van
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vergaderzalen en een wetenschappelijke bibliotheek van
onschatbare waarde te vinden. De allegorische beelden in de
imposante hal en op de hoofdgevel zijn werken van Miklós Izsó
en Emil Wolf.
Hongaarse Staatsopera [12]
B3
VI., Andrássy út 22 ≥ 331-2550 www.opera.hu
ç 4 1 Opera
Bezichtiging: dagelijks 15 uur, 16 uur
Dagelijks rondleidingen in het Engels, Duits, Italiaans, Spaans
en Frans.
Prijzen: volwassenen 2500 Ft (03/2008: 2600 Ft), studenten
1300 Ft (03/2008: 1400 Ft), internationale studentenkaart wordt
geaccepteerd.
Informatie: 332-8197 www.operavisit.hu

Ernaast, bij het bruggenhoofd in Pest van de Vrijheidsbrug, staat
het statige gebouw van de Universiteit voor Economische
Wetenschappen.
Gresham-paleis [13]
B3
V., Roosevelt tér 5–6 – « 2 ç 16
In 1907 werd het gebouw in Jugendstil gebouwd in opdracht
van de Londense verzekeringsmaatschappij Gresham op grond
van de ontwerpen van de broers József en László Vágó en
Zsigmond Quittner. Hierin waren toen de modernste luxe

—

[13]

appartementen en kantoren. Tussen de vele stenen beelden op
het paleis is op de top van de gevel het reliëf van Sir Thomas
Gresham, de oprichter van de Londense beurs te zien. In 2004
heept hier het duurste luxehotel van de hoofdstad (Four
Seasons) zijn deuren geopend.
[12]

Naar Europese maatstaven opende deze als een van de meest
imposante operagebouwen van zijn tijd zijn deuren in 1884. Zijn
classicistische en neorenaissancistische vormen zijn van de hand
van de meest prominente Hongaarse architect van de 19e eeuw,
Miklós Ybl. De pompeuze entree, het elegante trappenhuis en
de hoefijzervormige zaal behoren tot de toeristische
bezienswaardigheden. Wereldberoemdheden als Gustav Mahler
en Otto Klemperer zijn hier als gastdirigenten opgetreden.
Hongaars Geologisch Staatsinstituut
D2
XIV., Stefánia út 14 – 2 Stadionok ç 7
Een van de mooiste gebouwen in Jugendstil in de stad. Het
werd in 1899 gebouwd volgens de ontwerpen van Ödön
Lechner. Het dak van lichtblauw keramiek en ornamenten van
blauw Zsolnay-keramiek harmoniseren goed met de geelbruine
gevel. Op het middelste spitse dak zijn drie figuren met een
wereldbol te zien. In het instituut is een museum met een
stenen- en mineralententoonstelling.
Centrale Markthal
B4
IX., Fôvám tér 1–3 – ç 15 « 2
ó maandag: 6–17 uur, dinsdag–vrijdag: 6–18 uur, zaterdag:
6–14 uur
De grootste en tegelijk mooiste markthal in de hoofdstad. Werd
in 1890 gebouwd aan de hand van de ontwerpen van Samu
Pecz. Sinds de renovatie in 1994 is het bij de toeristen een van
de populairste en meest bezochte plekken om te winkelen.
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Donaupaleis
B3
V, Zrínyi utca 5.
≥ 317-1377, 317-2754 « 2 ç 4, 16, 105
Het op grond van de ontwerpen van Vilmos Freund in 1895
gebouwde, neobarok bouwwerk, gelegen tussen de Basiliek en
de Kettingbrug functioneerde ooit als het casino van Lipótváros.
Elk jaar werden miljoenen uitgegeven als bijdrage voor de
kunst, om talentvolle jongeren te ondersteunen. Alle hier
georganiseerde concerten en soirees waren kwalitatief
hoogstaand. Geen enkele beroemde kunstenaar uit die tijd die
er niet zou hebben opgetreden. Het gebouw is in latere tijd
meerdere keren verbouwd en kreeg zijn uiteindelijke vorm in
1941. De theaterzaal biedt geregeld onderdak aan folklorevoorstellingen c.q. symfonische concerten.
Szabadság tér (Vrijheidsplein)
B3
V., Szabadság tér
ç 15 « 2 2 Kossuth tér 3 Arany János utca
Een van de meest imposante pleinen van de stad, dat door de
mooiste gebouwen omringd wordt. Het gebouw in eclectische
stijl en Jugendstil van de zetel van de televisie (het voormalige
Beurspaleis) kijkt uit op de rijk versierde muren van de
Hongaarse Nationale Bank. Beide zijn in 1905 gebouwd volgens
de ontwerpen van graaf Ignác Alpár.
Ook het gebouw van de Amerikaanse ambassade dat tussen
1899 en 1901 verrezen is, is de moeite van het bekijken waard.
Aan de noordzijde van het plein staat het monument voor de
Sovjet soldaten die tijdens de belegering van de stad in 1945 zijn
www.budapestinfo.hu
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gevallen, het is het enige communistische monument dat niet
verwijderd is sinds de politieke omwenteling. Indien we verder
gaan door de Aulich straat, dan komen we bij de voortdurend
brandende kaars van Batthyány: in 1849 (na de neergeslagen
vrijheidsstrijd) is op deze plaats Lajos Batthány, de premier van
het eerste verantwoordelijke Hongaarse kabinet geëxecuteerd.
Als we verder in de richting van het Kossuth Lajos plein gaan,
dan lopen we over het Vértanúk plein. Hier staat het standbeeld
van Imre Nagy, de geëxecuteerde minister-president van de
revolutie van 1956.
Paleis der Kunsten [14]
IX., Komor Marcell utca 1
ç 23, 54, 103 « 1, 2, 24 « Csepel, Ráckeve

C4

[14]

De nieuwe residentie voor de nieuwste concertzaal (Nationale
Concertzaal Béla Bartók) van de hoofdstad, alsmede voor het
Ludwig-museum en het Nationale Danstheater (Festival Theater)
is het moderne, culturele complex, het Paleis der Kunsten dat
tussen de Lágymányosi-brug en het Nationale Theater verrezen
is. In het gebouw dat in maart 2005 is opgeleverd, hebben al
wereldberoemde orkesten en gezelschappen als het Chicago
symfonieorkest, St. Martin-in-the-Fields uit Londen en het
Nederlands Danstheater opgetreden. Op de vaste expositie in
het Ludwig-museum vinden we werken van Piccasso, Warhol en
de meest prominente moderne Hongaarse kunstenaars. Iedereen
mag de fascinerende afmetingen van het paleis ook van binnen
bewonderen. Er zijn ook een cd-winkel, een sfeervolle
geschenk- en boekenwinkel, een restaurant en een koffiehuis.
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populaire keizerin Elisabeth. De Duitsers bliezen de brug in
1945 op. De huidige vorm kreeg hij aan de hand van de
ontwerpen van Pál Sávoly.
Vrijheidsbrug
B4
« 2, 18, 19, 41, 56
Oorspronkelijk was deze brug uit 1899 naar Franz Jozef
genoemd. En na de vernietiging van de bruggen in 1945 werd
deze als eerste herbouwd (1946), aangezien hij de minste
schade had opgelopen. Tijdens de wederopbouw bleven alle
siermotieven behouden: de mythische Hongaarse vogelfiguren,
het koninklijke wapen etc.
Kettingbrug
B3
ç 4, 16, 105 « 2, 19, 41
De adembenemende aanblik van de eerste monumentale brug
in de hoofdstad, badend in verlichting met op de achtergrond
de Burcht van Boeda heeft al veel toeristen naar Boedapest
gelokt. De brug werd tussen 1839 en 1849 gebouwd op verzoek
van graaf István Széchenyi door de ontwerper William Tierney
Clark en de uitvoerder Adam Clark, die slechts naamgenoten
waren. Ook deze brug ontkwam niet aan de verwoestingen van
de wereldoorlog, in 1949, honderd jaar na zijn bouw, werd hij
wederopgebouwd.
De jongens van de Pálstraat
C4
VIII., Práter utca 15. (op 2 minuten van de József körút)
3 Ferenc körút « 4, 6
Ter nagedachtenis van het feit dat 100 jaar geleden een van de
populairste Hongaarse boeken werd geschreven, De jongens
van de Pálstraat, is in september 2007 een standbeeld opgericht.
De beeldhouwer Péter Szanyi heeft een van de beroemdste
scènes uit de roman die in 35 talen vertaald is, nl. het zgn.
„gelijk spel”, wanneer de broers Pásztor, gehuld in rode
hemden, tegen de muur geleund naar de voetballende jongens
uit de Pálstraat in de Múzeumkert kijken, op het terrein voor de
school in de Práter utca in het 8e district in brons gegoten. Het
niet alledaagse kunstwerk roept door de vervallenheid van de
locatie perfect de sfeer rond de eeuwwisseling op.

Huis van de Hongaarse Jugendstil Háza
B2
V., Honvéd utca 3.
ç 15 « 2 2 Kossuth tér 3 Arany János utca
In het Bedô-huis dat op grond van de ontwerpen van Emil
Vidor in 1903 is gebouwd, wordt in de vorm van een permanente tentoonstelling op 600 vierkante meter de interessante stijl
uit het begin van de 20e eeuw gepresenteerd. In het prachtig
gerenoveerde en ingerichte gebouw wachten de bezoekers ook
voorwerpen in Jugendstil, een winkeltje en een koffiehuis.
Elisabeth-brug
B3
ç 7, 7, 173, 78 « 2, 18, 19, 41, 118
Gold in zijn bouwjaar (1903) als de langste hangbrug ter wereld
en was tot 1926 houder van dit record. De brug werd genoemd
naar de gemalin van keizer Franz Jozef, de bij de Hongaren heel
www.budapestinfo.hu
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Geneeskrachtig
e baden, grotten
[1]
[2]

Bij de entreekaartjes worden de goedkoopste en duurste aangeduid,
hierbinnen bestaan veel varianten. De prijzen zijn van eind 2007 en kunnen
in 2008 stijgen.
U vindt gedetailleerde informatie in het Hongaars, Engels en Duits over de
samenstelling van het geneeskrachtige water en indicaties op de website
www.budapestspas.hu

●

ENTREKAART

Boedapest is de stad van de geneeskrachtige baden. Er zijn dan wel overblijfselen van
baden uit de 2e eeuw gevonden in Boedapest, maar de echte badcultuur raakte ten
tijde van de Turkse overheersing in de 16e en 17e eeuw ingeburgerd. De ook nu nog in
gebruik zijnde 4 Turkse baden (Rudas, Rác, Király, Császár) zijn elk een meesterwerk
uit de Turkse architectuur.

Geneeskrachtig bad Gellért [4] 1
B4
XI., Kelenhegyi út 4–6 ≥ 466-6166
ó maandag–vrijdag: 6–19 uur, zaterdag–zondag: 6–17 uur
Een van de meest populaire baden bij de toeristen. Al in de 13e eeuw vermelden
geschriften de geneeskrachtige bron alhier. Hoewel in het interieur van het hotel
minder Jugendstil-kenmerken zijn overgebleven, vindt u deze wel terug in de baden
met de kunstige mozaïeken, gekleurde glasramen en beelden.
ç 7, 86 « 18, 19 % 2200–3100 Ft

—

●

Geneeskrachtig bad Király [3] 2
B2
II., Fô utca 82-84 ≥ 201-4392 ó voor dames: ma, woe, vrij: 7–18 uur, voor heren: di,
do, zat: 9–20 uur
Waarschijnlijk is pasja Arslan begonnen met de bouw van het bad in 1565. Het paleis
in de traditie van de vroeg-Osmaanse badcultuur is nog een van de weinige
monumenten uit de Turkse tijd in de oorspronkelijke pracht en praal.
2 Batthyány tér ç 60, 86 % 1300 Ft

●

[3]
[4]

—

Geneeskrachtig bad en zwembad Lukács 3
A-B2
II., Frankel Leó utca 25-29 ≥ 326-1695 ó maandag–vrijdag: 6–19 uur,
zaterdag–zondag: 6–17 uur
Gemengde thermale sectie: maandag–vrijdag: 6–19 uur, zaterdag–zondag: 6–13 uur,
Zwembad: maandag–vrijdag: 6–19 uur, zaterdag-zondag: 6–17 uur
De wortels van het badcomplex uit de 19e eeuw liggen in de Turkse tijd. In dit bad
vinden we ook het thermale bad Császár uit de 16e eeuw. Naast de thermale sectie is
ook het zwembad heel populair.
« 17 % 1500–1900 Ft

●

Geneeskrachtig bad Rác 4
I., Hadnagy utca 8–10 Wegens renovatie gesloten.

B3-4

●

—

Geneeskrachtig bad en zwembad Rudas 5
B4
I., Döbrentei tér 9 ó voor heren: ma, woe, do, vrij: 6–20 uur; voor dames: di: 6–20
uur, gemengd: vrij, za: 22–4 uur, za–zo: 6–17 uur
Na de langdurende renovatiewerkzaamheden is in november 2005 het Turkse deel van
het bad weer geopend. Ook nu wordt de oorspronkelijke inrichting uit de 16e eeuw
gebruikt. Onder de typische Turkse koepel die op 8 pilaren rust, ligt een achthoekig
bassin. In de drinkhal kan het water van de geneeskrachtige bronnen in de vorm van
een kuur gedronken worden.
ç 5, 7, 8, 68 « 18, 19 % 1400–2200 Ft
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Geneeskrachtig bad Széchenyi [1] 6
C2
XIV., Állatkerti út 11 ≥ 363-3210 ó Thermale baden voor
dames en heren: dagelijks: 6–19 uur (okt.–apr.: 6–17 uur);
zwembad: ma–vrij: 6–18 uur, za–zo: 6–14 uur
Een van de grootste badcomplexen van Europa, het eerste
geneeskrachtige bad in Pest. In 1879 werd de warmwaterbron
ontdekt en deze is de diepste en warmste bron (74-75 °C) van
de hoofdstad. Het neobarokke badgebouw werd in 1913
opgetrokken, in 1927 werd het zwembad gebouwd. De
gedeeltes in de openlucht zijn in de winter bijzonder geliefd
vanwege de aangename temperatuur van het water.
1 Széchenyi fürdô ë 72
% thermale baden: 2000–2400 Ft, zwembad: 1200 Ft

●

Ramada Plaza Budapest 7
B1
III., Árpád fejedelem útja 94 ≥ 436-4130
ó het hele jaar door: 6.30–22 uur
Het elegante kuurhotel met zijn zwem- en thermale baden,
stoombad, sauna, bubbelbad en wisseldouches ligt op de
Donau-oever in Boeda in een aangename omgeving.
« 1 ç 106 % 2600–5500 Ft

●

Danubius Thermal Hotel Helia 8
B1-2
XIII., Kárpát utca 62–64 ≥ 889-5800 ó 7–22 uur
Het viersterren-kuurhotel in Scandinavische stijl wacht de gasten
op de Donau-oever in Pest met een prachtig uitzicht op het
Margaretha-eiland en de bergen van Boeda. Behalve het
populaire fitnesscentrum en de vier bekkens dienen een
stoombad, ruimtes voor conditietraining en een zonneterras het
comfort van de gasten. ë 79 % 3900–5400 Ft
Danubius Thermal Hotel Margitsziget,
Danubius Grand Hotel Margitsziget 9
B1
XIII., Margitsziget ≥ 889-4700 ó 6.30–21.30 uur
Het complex van oude en moderne gebouwen op het
schilderachtige Margaretha-eiland, in het mooiste park van de
stad, is een ideale locatie om te rusten. Ver van het lawaai van
de stad en toch dicht bij het centrum biedt het hotel zijn gasten
alle comfort en diensten. ç 26 % 5700–7000 Ft

●

Overige baden, zwembaden

●

Császár–Komjádi 10
A2
II., Árpád fejedelem útja 8 ≥ 326-1478
ó maandag–vrijdag: 6–13.30 uur zaterdag–zondag: 6–19 uur
« 17 ç 6, 60, 86 % 1200 Ft

●

Csillaghegyi 11
E1
III., Pusztakúti út 3 ≥ 250-1533 ó ma, woe, vrij: 7–19 uur, di,
do: 14–21 uur, za–zo: 7–17 uur « Csillaghegy % 1200 Ft

●

Geneeskrachtig bad Dagály 12
B1
XIII., Népfürdô utca 36 ≥ 452-4500 ó maandag–vrijdag: 6–19 uur
zaterdag–zondag: 6–17 uur « 1 (Árpád híd) % 1300–1700 Ft

●

Sportzwembad Hajós Alfréd 13
B2
XIII., Margitsziget ≥ 450-4200 ó buitenbad: 6–16 uur,
binnenbad: 6–13.45 uur ç 26 % 720–1200 Ft
www.budapestinfo.hu
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●

Zwembad Nyéki Imre 14
E1
XI., Kondorosi út 14 ≥ 208-4025, 208-4026 ó maandag–vrijdag:
6–19.30 uur zaterdag: 6–18 uur, zondag: 6–17 uur
ç 7 « 18, 41, 56, 118 % 520-940 Ft

●

—

Openluchtbad Palatinus [2] 15
B1
XIII., Margitsziget ≥ 340-4505 ó mei–augustus: 9–19 uur
ç 26 % 1600–2200 Ft

●

Openluchtbad Pünkösdfürdô 16
E1
III., Királyok útja 272 ≥ 388-6665 ó 31 mei–31 augustus: 9–19 uur
« Pünkösdfürdô ç 34, 145, 146 % 1000–1500 Ft

●

Openluchtbad Római 17
E1
III., Rozgonyi P. utca 2 ≥ 388-9740 ó mei–augustus: 8–19 uur
« Római fürdô ç 34, 106 % 1300–1800 Ft

Grotten

—

●

Grot van Pálvölgy 18
A1
II., Szépvölgyi út 162 ≥ 325-9505
ó dinsdag–zondag: 10.15–16.15 uur
Een van de grotten van schilderachtige schoonheid in het
gebergte van Boeda, die toegankelijk zijn voor bezoekers. In de
op twee na grootste grot van Hongarije (die over een lengte van
meer dan 1 km begaanbaar is) zijn er ook bijzondere
druipsteenformaties te zien.
ç 65 % 750–1250 Ft

●

—

Grot van Szemlôhegy 19
A1
II., Pusztaszeri út 35 ≥ 325-6001 ó 10–16 uur, dinsdag gesloten
De andere grot in het gebergte van Boede die voor toeristen
toegankelijk is, is ontstaan door natuurlijke geologische
bewegingen. Waar warmwaterbronnen door de kalkstenen
rotsen heensijpelen, ontstaan bijzondere erwtenstenen
formaties. De koele, vochtige lucht heeft een geneeskrachtige
werking op de ademhalingsorganen.
ç 29 % 600–800 Ft

●

Burchtgrot van Boeda 20
A3
I., Országház utca 16
Het holensysteem onder het plateau van de Burchtberg geniet
de bescherming van natuurmonumenten. Neemt onder de
Hongaarse grotten een bijzondere plaats in, aangezien deze het
langste ondergrondse grotkelderstelsel in kalk-tufsteen van het
land is. Momenteel gesloten!

●

Labyrint in de burcht van Boeda 21
A3
I., Úri utca 9 ≥ 489-3281 ó 9.30–19.30 uur
Een grotten- en kelderstelsel van 1200 meter, dat onder het
werelderfgoed in Boeda, de Burcht ligt. Onder het rotsplafond
van een half miljoen jaar en tussen de muren die de
geschiedenis heeft opgetrokken wacht de gasten dag en nacht
een doolhof vol geheimen en avonturen. Verder een
tentoonstelling met afbeeldingen van labyrinten uit
verschillende tijden en culturen. Elke zondagmorgen:
KINDERLABYRINT met spannende avonturen en spelletjes.
ç 10 % 1100–1500 Ft

—
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Op zoek

naar antiek

Een straat vol met kunstvoorwerpen –
Een straat met prachtige spullen

[1]

[2]

[3]
[4]

[5]
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Dichtbij de Margit-brug in Boedapest is er de laatste tien jaar een straat vol met
kunstvoorwerpen ontstaan. Al binnen een afstand van amper twee straathoeken
komen we in de Falk Miksa utca [1] meer dan twintig antiekwinkels tegen. Ooit gaf
Miksa Falk de mooie echtgenote van de Oostenrijkse keizer Franz Josef, koningin
Elisabeth, lessen Hongaars, nu zorgt hij ervoor dat we allemaal met fraaie voorwerpen
kennis kunnen maken. De etalages tijdens onze wandeling over dat stukje zijn zo
verleidelijk, dat het maar moeilijk is om de hand op de knip te houden. Porselein fijn
als kant, zijdeachtige tapijten, bewerkte meubelen of met intarsia ingelegd, het zijn
allemaal meesterwerken. De overweldigende hoeveelheid bezienswaardigheden is
bijna bedwelmend. Het lijkt wel of de voorwerpen een geschiedenis hebben, die erop
ligt te wachten om door ons onthuld, begrepen te worden. Het is niet moeilijk om ons
een beeld te vormen van de maaksters van de oude, handgehaakte gordijnen en de
kanten tafelkleden, net als van de makers van de prachtig bewerkte kasten en tafels
met gedraaide versieringen. Maar wie waren de meisjes die honderd jaar geleden met
de pop met hoed en fluwelen jurk gespeeld hebben? Of wie hebben er in de eveneens
eeuwenoude, met leer beklede, kleine en toch draaiende barbiersstoel gezeten? Wie
was die schoonheid die door de meester geschilderd is? Waar ligt het landschap dat
op het doek zo levendig en aantrekkelijk is? Op welke avontuurlijke manier is de
zilveren kandelaar in de winkel terechtgekomen? En natuurlijk denken we eraan waar
we thuis dit of dat zouden zetten. Er was eens een Hongaarse schrijfster die hier in
een van de winkels een suikerpotje zag en dat gekocht heeft, omdat die er net zo
uitzag als die thuis in haar kindertijd en dat moment deed haar aan het oude verhaal
denken, waaruit eerst een roman en daarna een toneelstuk ontstond.
Onder de eenentwintig winkels zijn er kleine en grote, zijn er die gespecialiseerd
zijn in een à twee soorten voorwerpen, maar er zijn er ook waar van alles te krijgen
is. Er zijn winkeltjes van amper twintig vierkante meter, maar ook van 3 verdiepingen.
De galerieën wachten ons met open deuren, om de zo veel tijd kan er op veilingen
gestreden worden om een kunstvoorwerp, waaronder ook beschermde, museale
schilderijen, beelden en kwaliteitscreaties zitten. Onder de grotere bedrijven zijn er die
zich tijdens tijdelijke tentoonstellingen speciaal met de werken van een bepaalde
kunstenaar of periode bezighouden om het publiek er kennis mee te laten maken,
waarbij men ook aandacht schenkt aan meesters die eventueel mee ten onrechte
genegeerd of vergeten zijn. Galerie Kieselbach biedt bijvoorbeeld een veelomvattend
beeld van de moderne Hongaarse schilderkunst in de periode van 1919 tot 1964.
Vooral voor de feestdagen is het bijzonder druk in de straat, want velen kopen hier
hun geschenken, van de broche in Jugendstil tot aan het smeedijzeren fonteintje –
waarin tegenwoordig bloemen geplant worden – iedereen vindt hier wel een
bijzonder, individueel, persoonlijk voorwerp. Maar ook doordeweeks is het hier
allerminst saai. Er zijn verzamelaars die even aanwippen om het voortdurend
veranderende aanbod in de gaten te kunnen houden, misschien dat het net nu lukt
om het nog ontbrekende stuk te vinden, maar het kan zijn dat net iets anders hun
bevalt. Er zijn mensen die alleen komen om rond te kijken, zo te zeggen om er iets
van op te steken, om kennis te maken met de stijlen, die graag naar de oude
keukenspullen van boerenmajolica kijken, naar het oude vergiet, naar de groene
spuitwaterfles met een netje eromheen, naar de apothekerspotten die genieten van de
kroonluchters van Muranoglas, van de Pakistaanse of Afghaanse handgeknoopte
wollen of zijden tapijten, van het prachtige porselein uit Herend, van de oude
uurwerken. Van de schoonheid die door vaardige handen geschapen is.
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Snuisterijen en schatten
op de markt van Ecser
De grootste rommelmarkt van Boedapest, de vlooienmarkt aan
de Nagykôrösi út, ligt dan wel misschien iets verder van het
centrum, maar is absoluut de moeite van een bezoek waard. Op
de bedrijvige markt die door de plaatselijke bevolking gewoon
„Ecseri” [2-7] wordt genoemd, is het niet alleen een avontuur
om iets te kopen, maar ook om er rond te kijken en te zoeken,
want er is een enorme hoeveelheid aan snuisterijen en
antiquiteiten waaruit geplozen kan worden. Hier is bijna alles te
vinden: van prulletjes tot meubels in Jugendstil, van zwart-witte
wenskaarten tot tussen zilveren zakhorloges, van oude
fototoestellen tot schilderijen. En zelfs nog meer: antieke
voorwerpen, violen, grammofoons, boeken, porselein, oude
strijkbouten, tapijten, oude spuitwaterflessen, pennen, serviezen, munten, militaria, kant – het is hier allemaal te koop.
Het is een mengelmoes van oud en nieuw, van wonderlijke
spullen en kitsch. De oude koperen vijzels, beugelflessen, tinnen
soldaatjes en militaire onderscheidingen roepen een verdwenen
tijdperk op, zodat het niet vreemd is dat de bezoeker het gevoel
heeft of de tijd er enkele tientallen jaren heeft stilgestaan.
Op de pretentieloze markt onbreekt de koele sfeer van de
fonkelende, moderne winkelcentra. De „Ecseri” is het levendige,
krioelende podium van uw aankopen, waar zelfs hartstochtelijke gevoelens niet ontbreken. De verkopers staan de kopers
graag te woord en kunnen onuitputtelijk over hun waren
vertellen, soms hoor je er ook geschreeuw en geruzie. Degene
die langs de houten kuipen, gieters en eeuwenoude meubels
wandelt, krijgt een kijkje in een interessante wereld. Grammofoonhoorns, porseleinen poppen en speelgoedberen begeleiden ons op onze weg tussen de commodes, armstoelen en
zware schilderijen. De kraampjes doen denken aan Oosterse
markten, de kleine ruimtes zijn totaal volgestouwd met antiek.
De spullen hier hebben elk hun eigen geschiedenis.
Misschien heeft de markt zijn bijzondere, toverachtige sfeer wel
aan dit sprekende verleden te danken. We kunnen hier sieraden
aantreffen die ook onze oma bij familiebijeenkomsten had
kunnen dragen, of een servies waaruit vroeger de zondagse
maaltijd werd gelepeld of een viool waarop getokkeld werd
door jongeren die pas kennis hadden gemaakt met de muziek.
Ofschoon de meeste voorwerpen voor een paar eurotientjes
[6]

[7]

kunnen worden aangeschaft, vinden we er ook behoorlijk
waardevolle en zeldzame spullen. Maar om die waardevolle
spullen te ontdekken is niet alleen een goed oog, maar ook een
beetje geluk nodig. Het is waarschijnlijker dat we hier een
schilderij, porselein of kanten tafelkleed vinden, waar we
meteen verliefd op worden en dat na het rituele loven en
bieden een sierstuk in onze woning wordt en een fijne
herinnering aan onze trip naar Boedapest. U moet het loven en
bieden niet achterwege laten, want dat is een vast onderdeel
van de koop. Voor het ritueel van plichtplegingen moet de
koper voor zichzelf bepalen wat het maximumbedrag is dat hij
bereid is voor het verkoren voorwerp te betalen. Want u moet
niet vergeten dat het merendeel van de kooplieden van de
toeristen leeft...
Deze rommelmarkt is zowel voor verzamelaars als kijkers een
schatkamer waarin het hele aanbod van het Karpatenbekken –
de voormalige Hongaarse gedeeltes van Oekraïne, Roemenië,
Slowakije en Servië – voorkomt. Er zijn handelaars die hun
spullen uit België halen, maar we kunnen ook handelaren uit
Zwart-Afrika aantreffen die zich met Frans en antiek zilver
bezighouden. Antiek heeft de overhand, maar ook jeans en
leren jassen ontbreken niet in het aanbod – en de prijzen zijn
gunstiger dan die in de winkels van Boedapest. Of u nou komt
kopen, kijken of loven en bieden, de bijzondere sfeer op de
markt zal u niet teleurstellen. En al koopt u niks anders, dan
moet u in ieder geval ten afscheid eens een „lángos” (pannenkoek van brooddeeg) kopen.
Rommelmarkt „Ecseri”
Adres: XIX., Nagykôrösi út 156 ≥ 348-3200
ó Ma–Vr: 8–16 uur, Za: 8–15 uur Zo: 8–13 huur
Vervoer: vanaf het Blaha Lujza tér met tramlijn 4 of 6 naar het
Boráros tér, van hieruit kunt u met buslijn 54 naar de markt
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Kerken,

religieuze
collecties

[1]

[2]
[3]

[4]

Kerk van St. Elisabeth uit het huis Árpád [4]
C3
VII., Rózsák tere – dagelijks vanaf 17 uur en tijdens de missen te bezichtigen
Een juweeltje in de stad is dit plein met de statige monumentale kerk dat zijn naam
eer aandoet (Rozenplein). Op grond van de ontwerpen van Imre Steindl is het
katholieke kerkgebouw tussen 1893 en 1901 in neogotische stijl verrezen. De
imposante torens zijn 76 meter hoog en op de top van het timpaan staat het beeld van
St. Elisabeth. Bij de inrichting hebben beroemde meesters uit die tijd, als de
glaskunstenaar Miksa Róth en houtgraveur Mór Höltzl geholpen. Het sfeervolle parkje
rond de kerk met de schitterende rozenperken kan van ‘s morgens 7 uur tot ‘s avonds
9 uur bezocht worden.
ë 73, 76 ç 7, 73, 78
Franciscanenkerk van de binnenstad [1]
B3
V., Ferenciek tere – Kan dagelijks bezocht worden
Al in de 13e eeuw stond hier een klooster en een kerk, de huidige barokke vorm stamt
uit de 18e eeuw. De muurschilderingen zijn van de hand van Károly Lotz en Vilmos
Tardos Krenner. Het bijzondere pronkstuk is het barokke hoofdaltaar en de
altaarbeelden.
3 Ferenciek tere ç 7, 7, 78, 173
Parochiekerk van de binnenstad
B3
V., Március 15. tér 2 ≥ 318-3108
Kan dagelijks tijdens de missen bezocht worden
De oudste kerk in Pest, werd in de 12e eeuw gebouwd in Romaanse stijl op de plek
van het graf van de als martelaar gestorven bisschop Gellért. Van de oorspronkelijke
kerk is niks meer overgebleven, gedurende de afgelopen eeuwen heeft de kerk ook
gotische kenmerken gehad en in de 17e eeuw is hij door de Turken als moskee
gebruikt. Na de brand in 1723 werd de kerk in barokstijl gerenoveerd, maar in het
interieur zijn er ook classicistische stijlkenmerken te zien. Belangrijkste
bezienswaardigheden: gotische kapel, neogotische uit hout gesneden preekstoel,
Italiaans fresco uit de 15e eeuw en het hoofdaltaar uit de 20e eeuw.
3 Ferenciek tere « 2
Gereformeerde kerk van de binnenstad
B3
IX., Kálvin tér – Kan dagelijks bezocht worden
Werd in de 19e eeuw in neogotische stijl gebouwd, het voorportaal met vier zuilen
van de hoofdingang is van de hand van József Hild.
Ook het orgelkoor en de preekstoel zijn volgens zijn ontwerpen gebouwd. De kerk
staat bekend om zijn gekleurde glasramen, die ontworpen werden door Miksa Róth.
De schatkamer herbergt liturgische voorwerpen uit de 17e-18e eeuw.
ç 9, 15 ë 83 3 Kálvin tér

—

Synagoge in de Dohány utca [6]
B3
VII., Dohány utca 2 ≥ 342-8949 –
ó ma–do: 10–16.30 uur, vrij: 10–14.30 uur, zo: 10–17.30 (1 nov. t/m 1 maart: zo–do:
10–15.30, vrij: 10–13.30 uur)
Het pompeuze gebouw in Byzantijns–Moorse stijl is de grootste synagoge van
Europa en werd door architect Ludwig Förster aan het eind van de 19e eeuw
gebouwd. Het witte en rode bakstenen gebouw met rijke keramiekornamenten en zijn
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KERKEN,

uivormige torenkoepels is een van de meest imposante
gebouwen van Boedapest. In het museum is een
ongeëvenaarde collectie judaïca van de Romeinse tijd tot en met
de 20e eeuw te vinden.
ë 74 2 Astoria
% 1200–2900 Ft, het entreekaartje is zowel voor het museum
als voor de kerk geldig
Evangelische kerk [5]
B3
V., Deák tér ≥ 483-2150 ó dagelijks 8–18 uur, Landelijk
Evangelisch Museum: dinsdag-zondag: 10–18 uur
In overeenstemming met het puritanisme van de protestantse
kerken wordt het gebouw, dat markant is voor de aanblik van
het Deák-plein, gekenmerkt door de typische eenvoud van het
classicisme. Ofschoon de kerk tussen 1797 en 1808 gebouwd
werd, kreeg het zijn definitieve vorm, de timpaan van de
hoofdgevel op Dorische zuilen, in 1856. Vanwege zijn
uitstekende akoestiek worden er vaak orgelconcerten
gehouden. In het Landelijk Evangelisch Museum naast de kerk
heeft de tentoonstelling over de geschiedenis van de Reformatie
in Hongarije onderdak gekregen.
ç 4, 9 1 2 3 Deák tér

—

Matthias-kerk [2]
A3
I., Szentháromság tér ≥ 355-5657 ó dagelijks 9–17 uur
De mooiste en beroemdste katholieke kerk van Boedapest, die,
gezien vanuit Pest, dankzij zijn uitstekende ligging grotendeels
bepalend is voor de aanblik van het Burchtkwartier.
De koninklijke dom gewijd aan Onze Lieve Vrouwe is in
verschillende gedeeltes gebouwd (tussen de 13e en 15e eeuw).
De huidige neogotische vorm verkreeg het tijdens de grote

RELIGIEUZE COLLECTIES

[5]

verbouwing o.l.v. Figyes Schulek in 1896. De fresco’s en
glasramen zijn van de hand van de beroemdste kunstenaars uit
die tijd (Károly Lotz, Mihály Zichy, Bertalan Székely). Van de
rijke religieuze collectie kan het lapidarium, de collectie
relikwieën, de kroningsstukken en in de schatkamer edelsmeedkunst en liturgische textiel bezichtigd worden.
ç 10 % 450-650 Ft
Sint Anna kerk
B3
I., Batthyány tér 7. ≥ 201-6364
Te bezichtigen tijdens de missen.
De Sint Anna kerk is een van de mooiste barokgebouwen van
Boedapest. Op grond van de ontwerpen van Kristóf Hamon is
men in 1740 begonnen met de bouw, maar de afronding in 1761
is met de naam van Mátyás Nepauer verbonden. De hierop
volgende 200 jaar is de kerk getroffen door oorlogen,
overstromingen en aardbevingen, er was bij de aanleg van de
[6]
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RELIGIEUZE COLLECTIES

[7]

van de basiliek, St. Stephanus, ook wel de Heilige Rechterhand
genoemd. De bekendste kunstvoorwerpen in de kerk: de
beelden van Alajos Stróbl en het schilderij van Gyula Benczúr: St.
Stephanus vraagt de Heilige Maagd om ontferming over het land.
1 Bajcsy-Zsilinszky út 2 3 Deák tér
St. Michielskerk [7]
B3
V., Váci utca 47/B ≥ 337-8116 – Kan dagelijks bezocht worden
De geschiedenis van de kerk met een enkelvoudig schip gaat
terug op de 18e eeuw en is verbonden met de orde van de
dominicanen. Zij werden opgevolgd door de monniken van de
orde van st. Paul Heremiet en daarna door de onderwijsorde
van de Engelse zusters van Onze Lieve Vrouwe die in het
naastgelegen gebouw tot aan 1950 hun meisjesschool hadden.
Het hoofdaltaar, de banken met intarsia en de meubels in de
sacristie zijn rond 1760 gemaakt door de dominicaner
monniken. Op het hoofdaltaar staat St. Dominicus met de H.
Maagd Maria afgebeeld die hem een rozenkrans geeft.
« 2 3 Ferenciek tere ç 7, 7, 8, 73, 78, 102, 173
Servische kerk [8]
B4
V., Szerb utca 2–4 – Dagelijks te bezoek-en
Werd door Servische kolonisten gebouwd in barokstijl in 1698.
Het interieur volgt de tradities van de Grieks-orthodoxe kerk: de
vrouwenkerk wordt door een houten borstwering afgescheiden
van de kerk voor de mannen, die een traptrede dieper ligt. Bij
de beelden van de iconostase uit 1850 valt de invloed van de
Italiaanse renaissance te zien.
3 Kálvin tér ç 9, 15
[8]

metro zelfs sprake van sloop. Gelukkig is dat niet gebeurd en is
de kerk tussen 1970 en 1984 gerenoveerd.
2 Batthyány tér, « 19
Sint Stephanus-basiliek [3]
B3
V., Szent István tér ≥ 317-2859
ó dagelijks tussen 9–17 uur (kan ‘s zaterdags vanaf 12 uur
vanwege bruiloften, ‘s zondags vanwege H. missen niet
bezichtigd worden), gratis
Engelse rondleiding doordeweeks: tussen 11 uur, 14 uur en
15.30 uur (aanmelding: 06-20/527-5329 (mobiele tel.)
Prijzen van rondleiding en uitkijkplaats: volwassenen 1600 Ft,
studenten/gepensioneerden: 800 Ft
Prijzen van de uitkijkplaats met een uitzicht van 360 graden:
volwassenen 500 Ft, studenten/gepensioneerden 400 Ft
Met de bouw van de grootste kerk van Boedapest, waarvan de
koepel van 96 m bijna vanaf elk punt in de stad te zien is, werd
in 1851 begonnen, daarna werd deze in 1867 door Miklós Ybl
overgenomen en in 1905 rondde József Kauser het af. Het
gebouw in classicistische stijl herbergt het belangrijkste relikwie
van de Hongaren: de gemummificeerde hand van de naamgever
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Culturele

Boulevard

Welkom op de meest gevarieerde Culturele Boulevard van
Europa.
We nodigen u uit voor een bijzondere wandeling in
Boedapest.
Aan de Culturele Boulevard liggen 18 musea, theaters met een
gevarieerd programma-aanbod, de Opera, de Basiliek, de
Synagoge, het Pretpark en de Dierentuin, ieder kan volgens zijn
interesses kiezen uit het rijke aanbod.
De Culturele Boulevard ligt op de meest markante
geografische as van Boedapest, tussen de Burcht van Boeda, dat

●
●

Burcht van Boeda en
14 Historisch Museum van
omgeving
Boedapest-Burchtmuseum
1 Museum voor
15 Geneeskundig Museum
Krijgsgeschiedenis
Semmelweis
2 Hongaars Muziekhistorisch
Museum
Andrássy út en omgeving
3 Labyrint
16 Gerbeaud
4 Huis der Hongaarse Wijnen 17 Four Seasons Gresham
Palace Hotel
5 Telefoniemuseum
18 Museum van de
6 Matthias-kerk
Ondergrondse Spoorweg
7 Arany Sas
19 Cultureel Centrum Erzsébet tér
Apothekersmuseum
20 Synagogein de Dohány utca
8 Huis der Tradities
21 Museum Hongaarse
9 Korona Podium
Handel en Horeca
10 Nationaal Danstheater
22 Sint Stephanus-basiliek
11 Kabelspoor
23 Postmuseum
12 Hongaarse Nationale
24 Theater Vidám Színpad
Galerie
25 Theater Új Színház
13 Kettingbrug

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

een onderdeel van het Werelderfgoed is en het Stadspark. Hier
liggen de meeste bezienswaardigheden,
culturele instellingen, koffiebars, theaters, lunchrooms van
Boedapest, om nog maar te zwijgen van het recreatiegebied van
het Stadspark.
De Culturele Boulevard biedt culturele mogelijkheden en
amusement voor jong en oud.
Ontdek Boedapest eens op een andere manier. Een
ongeëvenaarde ervaring zal u ten deel vallen.
(www.sugarut.com)

26 Hongaarse Staatsopera
●
27 Mûvész Confiserie
●
28 Theater Mikroszkóp Színpad
●
29 Thália Theater
●
30 Huis van de Hongaarse
●
Fotografen
31 Ernst Museum
●
32 Kamertheater van Boedapest
●
33 Operettetheater Boedapest
●
34 Moulin Rouge
●
35 Radnóti Theater
●
36 Kolibri Theater
●
37 Jókai tér en Liszt Ferenc tér
●
38 Muziekacademie
●
39 Museum Huis van de Terreur
●
40 Gedenkmuseum en Onder●
zoekscentrum Franz Liszt

41 Lukács Confiserie
●
42 Poppentheater Boedapest
●
43 Keldertheater Kolibri
●
44 Ferenc Hopp Museum
●

voor Oost-Aziatische Kunst

Stadsbos
45 Museum voor Schone Kunsten
46 Kunsthal
47 Kunstijsbaan en roeivijver
48 Gundel Restaurant
49 Landbouwmuseum
50 Dierentuin
51 Geneeskrachtig bad Széchenyi
52 Circus
53 Pretpark
54 Transportmuseum

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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[1]

Omgeving

van Boedapest

Bezienswaardigheden in de omgeving
van Boedapest

[2]

[3]

[4]
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In welke windrichting dan ook treffen we bezienswaardigheden aan. In het Noorden
zijn de dichtbijzijnde bezienswaardigheden Szentendre (zie apart kopje), Visegrád en
Esztergom.
Visegrád [2,5] vertegenwoordigt tegelijkertijd het verleden, het heden en de
toekomst. Hier liep ooit de grens van het Romeinse Rijk, de limes, en ook nu nog zijn
de overblijfselen van de wachttorens langs de Donau te zien. De eerste Hongaarse
koning, St. Stephanus, stichtte hier een comitaat en ook werd de kerk van de
aartsdiaken hier opgericht, waarvan de ruïnes op de Burchtheuvel te zien zijn. Het
uitzicht is schitterend, het mooiste vergezicht van de Donau-knie ontsluit zich. Niet ver
hiervandaan ligt de citadel, ook als ruïne nog imposant, daarnaast de enorme
woontoren, die naar verluidt naar zijn voormalige bewoner, koning Salamon vernoemd
is. Ergens in de Middeleeuwen bewaarde men hier de koningskroon. Het is nu een
museum met de schatten gevonden bij de opgravingen. Beneden, dichtbij de Donau,
staat het van oorspong gotische, maar ten tijde van koning Matthias ook van
renaissancistische stijlkenmerken voorziene paleis. Uit zijn fonteinen stroomde ter
ontvangst van de gezanten wijn. Nu is het ook een museum, waarin een van de
bezienswaardigheden de roodmarmeren Hercules-fontein is, die met Engelse hulp
gerestaureerd werd. De opgeknapte paleiszalen zijn expositieruimtes geworden, de
prinselijke suite is ingericht met kopieën van meubels uit die tijd. Men probeert de
plantentuin aan te leggen aan de hand van de plantenoverblijfselen uit de blootgelegde
putten. In het stadje worden elke zomer ridderspelen en een wedstrijd „Sterkste man
van...” gehouden en vinden er demonstraties van middeleeuwse ambachten plaats.
Twintig kilometer noordelijker ligt Esztergom. [1] Jaarlijks bezoeken meer dan een
miljoen mensen de vestiging, gesticht in 973, die ooit de eerste hoofdstad van het land
was, waar de eerste Hongaarse koning gedoopt werd, de oproerige heiden Koppány
gevierendeeld en aan de burchtwal bevestigd werd, waar gedurende eeuwen de zetel
van koningen en prelaten was. De burcht is nu een museum en in de gerenoveerde
grote zaal worden congressen en wetenschappelijk overleg gehouden. Het meest
luisterrijke gedeelte is de koninklijke kapel, waarin prachtige muurschilderingen zijn
blootgelegd. Op het hoogste punt van de Burchtheuvel staat de basiliek, de grootste
kerk in Hongarije, waarvan de roodmarmeren kapel, gebouwd in opdracht van
aartsbisschop Tamás Bakócz, een van de mooiste monumenten van het land uit de
Renaissance is. De schitterende religieuze kunstwerken in de Schatkamer van het
Aartsbisdom worden altijd door veel bezoekers bekeken. Naast het gebouw is een
standbeeld van St. Stephanus opgericht, dat ‘s avonds door de verlichting een
spectaculaire aanblik biedt, vooral sinds de bouw van de oude-nieuwe Maria Valeriabrug, waarvandaan het uitzicht gewoonweg fascinerend is. In het paleis van de primaat
is het Christelijk Museum ondergebracht, dat beschikt over een waardevolle collectie
Italiaanse schilderijen uit de Middeleeuwen, gobelins, faïence en een collectie porselein.
Als we vanuit Boedapest in zuidwestelijke richting een uitstapje maken, gaan we
duizenden jaren terug in de tijd. In Százhalombatta treft u overblijfselen uit de ijzertijd
van de zgn. Hallstatt-cultuur aan. Meer dan honderd heuvels bedekken de stoffelijke
resten van hier begraven notabelen. Op de oever van de Donau brandden ter ere van
de overledenen reusachtige brandstapels, de stoffelijke overschotten werden in een
heuvel verborgen, die via een speciale techniek en in een vastgestelde vorm werd
opgebouwd. Een van deze grafheuvels is intact gebleven, aan de hand hiervan heeft
men de begrafenisceremonie proberen te reconstrueren en in het graf kunnen we
deelnemen aan de rouwprocedure van zo’n vierduizend jaar geleden d.m.v. een
geluids- en lichtspel. Maar ook het leven van toen heeft men gereconstrueerd. Naast de
www.budapestinfo.hu
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gereconstrueerde huizen, inrichting en kleding probeert men
met behulp van de zaden uit de vondsten de gerechten uit die
tijd te achterhalen. Van mei tot en met september is elke derde
zondag van de maand familiedag, wanneer er in het
archeologische park voor groepen en individuele bezoekers
bijzondere programma’s zijn voor gezinnen.
Op 30 kilometer van Boedapest ligt Martonvásár [4] aan de
autosnelweg M7. Het plaatsje werd in heel Europa bekend door
de gastvrijheid en de muziekliefde van de familie Brunszvik.
Hierdoor kwam ook Ludwig van Beethoven als gast en
muziekleraar naar het kasteel, dat oorspronkelijk in barokstijl
was gebouwd en daarna in neogotische stijl werd verbouwd.
Ook vandaag de dag nog is Martonvásár het centrum van de
Beethoven-cultus, het kasteelmuseum is een gedenkplaats voor
de componist en in het schitterende park worden er elk jaar in
de zomer concerten gegeven.
Op 30 km van de hoofdstad aan de Pest-kant van de Donau
ligt in noordoostelijke richting het stadje Gödöllô, [3] dat de
herinneringen aan Sissi, oftewel koningin Elisabeth, die binnen
de Oostenrijks-Hongaarse Monarchie opkwam voor de
Hongaren, levend houdt. Het gerenoveerde barokpaleis, het
Grassalkovich-kasteel, was ooit de lievelingsverblijfplaats van
Sissi. In het kasteel dat schittert in zijn pracht en praal van
vroeger, vindt u een fantastische tentoonstelling en er vinden
regelmatig culturele evenementen en festivals plaats. In de
zuidelijke vleugel van het kasteelcomplex functioneerde tussen
1785 en 1867 een bijzonder barok theater. Het enige, uit vroegere
jaren overgebleven coulissetheater van Hongarije biedt na
restauratie tegenwoordig weer onderdak aan operavoorstellingen, maar kan ook tijdens een rondleiding bezichtigd worden.

Szentendre, stad der kunsten en
het openluchtmuseum [6]
Op amper twintig kilometer van Boedapest (u bent er binnen
30-40 minuten met de interlokale tram vanaf het Batthyányplein, die elke 20 minuten vertrekt) ligt een stadje met een
mediterrane sfeer, dat niet voor niets heel geliefd bij de toeristen
is. Het uniforme stadsbeeld uit de 18e-19e eeuw bleef bestand
in Szentendre. Zijn schoonheid bestaat uit de ligging, de
nabijheid van de Donau, de architectuur en de monumenten
samen. Tegelijkertijd leefden en leven in deze inspirerende
omgeving sinds decennia schilders, beeldhouwers en andere
kunstenaars die samen een soort van kunstenaarskolonie
vormen. De stad verwent zijn gasten met een veelheid aan
bezienswaardigheden en de alom aanwezige kunst.
Men vond hier een longobardische begraafplaats, avaarse
overblijfselen en nadrukkelijk is de cultuur van de Servische
bewoners aanwezig, die tegen het eind van de 17e eeuw al
www.budapestinfo.hu

vluchtend voor de Turken hier neerstreken. Het voormalige huis
van de rijke handelaren doet nu dienst als museum, maar de
orthodoxe kerken zijn nog steeds in gebruik, de bezoektijden
worden onderbroken door missen, die met hun barokke pracht,
net als de iconostase in rococostijl de bezoekers in vervoering
brengen. De huizen in de monumentale binnenstad hebben nu
een nieuwe functie. Soms blijkt op een zolder een landelijk bekend
restaurant te huizen, soms zit er een koffiehuis met gebak en
kostelijke koffiesoorten uit het interbellum. Lekkernijen als voedsel
voor het lichaam, tentoonstellingen voor de geest. Allerlei
galerieën, ateliers, expositieruimtes en musea liggen hier bijelkaar.
Zes àcht galerieën verkopen beeldende kunst en als iemand
bijzondere interesse toont voor een kunstenaar, organiseren ze wel
eens een bezoek aan het atelier. In het voormalige handelshuis in
de Hunyadi-straat is er een tentoonstelling met werk van Lajos
Vajda, Dezsô Korniss, Endre Bálint en Piroska Szántó te zien, op
Vastagh György-straat nr. 1 oogsten de keramieken van Margit
Kovács al sinds decennia internationaal succes en in de Dumtsa
Jenô-straat wachten werken van Jenô Barcsay de kunstliefhebbers.
We kunnen wel de hele dag rondwandelen en – kijken in het
stadje en op de oever van de Donau, we kunnen er lunchen of
een gebakje nuttigen, maar er is nog een andere belangrijke
bezienswaardigheid. In Szentendre ligt het eerste en tot nu toe
grootste openluchtmuseum van Hongarije, waar u in
oorspronkelijke toestand bewaarde – op locatie afgebroken en
hier weer opgebouwde – bouwwerken vindt die karakteristiek
zijn voor de streek waaruit ze komen. Dankzij de constante
uitbreiding zijn zowat alle streken in Hongarije vertegenwoordigd. In de kamer staat het meubilair, is het beddegoed, het
handwerk karakteristiek voor de streek, in de keuken het fornuis
met het vaatwerk uit die tijd, in de voorraadkamer staan de
potten, zakken en korven, op het hofje de wagen en in de stal
de belangrijkste benodigdheden voor de veehouderij. De experts
van het museum doen het leven, de alledag en feestdagen van de
voormalige boerenhoeves herleven.
[6]

[1]

Muziek, theater,

evenementen

[2]
[3]

De Hongaarse klassieke en volksmuziek is wereldberoemd. De namen en werken van
Béla Bartók, Zoltán Kodály Franz Liszt hebben voor de Hongaarse cultuur faam
verworven. In de concertzalen in Boedapest treden niet alleen Hongaarse kunstenaars
op, maar ook de meest eminente kunstenaars uit de hele wereld. Het Lentefestival van
Boedapest en het Herfstfestival van Boedapest bieden elk jaar het beste op het gebied van
de Hongaarse en internationale muziek, theater, film en beeldende kunst.
Er zijn altijd volle zalen bij de opera- en balletvoostellingen van de Hongaarse
Staatsopera en het Erkel Theater, het publiek kan genieten van klassieke werken uit de
muziekliteratuur in hun oorspronkelijke taal. De beroemdste opera van de Hongaren,
„Banus Bánk” van Franz Erkel en het wereldberoemde ballet „De wonderbaarlijke
mandarijn” van Béla Bartók staan het hele jaar door wel op het programma.
Op het programma van het operettetheater van Boedapest staan naast de zeer
succesvolle operettes van Emerich Kálmán, Jenô Huszka en Albert Szirmai (Gräfin
Mariza, Barones Lili, Mágnás Miska) ook wereldberoemde musicals (Romeo en Julia,
Mozart!, The Beauty and The Beast) op het programma. Ook een deel van de andere
theaters hebben Hongaarse en buitenlandse musicals op hun repertoire. De meeste
voorstellingen in het Engels en andere talen met Hongaarse en buitenlandse acteurs
worden in het Merlin Theater en IBS International Buda Stage ten tonele gebracht.
Regelmatig treden wereldwijd bekende Hongaarse folkloregezelschappen (Hongaars
Landelijke Volksdansensemble, Duna Artiestenensemble, Orkest Rajkó, etc.) op de podia
van het Donaupaleis en het Huis der Tradities op, dit alles georganiseerd door
Hungária Koncert.
Als u in Boedapest bent, is het handig om eens door het programma-maandblad in
vijf talen, Budapest Panorama, te bladeren, waarin gedetailleerd de culturele
evenementen en het amusement in Boedapest staan opgesomd. U vindt deze gratis
brochure bij de recepties van hotels en verkeersbureaus.

De belangrijkste theaters en concertzalen in Boedapest
Hongaarse Staatsopera
VI., Andrássy út 22 ≥ 331-2550
1 Opera % 500–16 400 Ft

B3

Operettetheater Boedapest B3
VI., Nagymezô utca 19 ≥ 353-2172
ë 70, 78 % 950–15 000 Ft
Muziekacademie
VI., Liszt Ferenc tér 8 ≥ 462-4600
« 4, 6 % wisselende prijzen

[4]

C3

Nationaal Theater
C4
IX., Bajor Gizi park 1 ≥ 476-6800
« 1, 2, 24 ç 23, 54 « Interlokale
tram richting Csepel en Ráckeve
% 500–3800 Ft
Paleis van Kunsten [1]
C4
Nationale Concertzaal Béla Bartók
Festival Theater
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IX., Komor Marcell utca 1 ≥ 555-3000
www.mupa.hu
« 1, 2, 24 ç 23, 54
« Interlokale tram richting Csepel en
Ráckeve
% wisselende prijzen
Evenementencentrum
Millenáris
(Zalen: Ontvangstruimte,
Expositieruimte, Zolder, Park,
Openluchttheater, Teatrum,
Muziekpaviljoen)
II., Fény utca 20–22
≥ 438-5335 www.millenaris.hu
« 4, 6 % wisselende prijzen
Pesti Vigadó [4]
V., Vigadó tér 2
« 2 1 Vörösmarty tér
Wegens renovatie gesloten

A2

B3
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THEATER, EVENEMENTEN

Voorlopige evenementenkalender Boedapest 2008
10-01–22-05
02–02
02–02
28-02–02-03
03–03
05–03
14-03–30-03
23-03–25-03
06–04
13–04
mei–september
01-05–03-05
08-05–11-05
14-05–18-05
17–05
31–05
31-05–06-07
in ‘t weekend
juni
05-06–09-06
06-06–08-06
08–06
10-06–30-08
midden juni
21-06–17-08
22-06–24-06

Erkel Theater
VIII., Köztársaság tér 30
ç 7 Wegens renovatie gesloten

C3

Congress & World Trade Center
A4
XII., Jagelló út 1–3
≥ 372-5700
ç 139 « 61
% wisselende prijzen
Thália
Theater
VI., Nagymezô utca 22–24
≥ 312-4230
ë 70, 78 % 800–3900 Ft
Madách Theater
VII., Erzsébet körút 29–33
≥ 478-2041
« 4, 6 % 600–8900 Ft

B3

C3

Vígszínház
B2
XIII., Szent István körút 14 ≥ 329-2340
« 4, 6 % 300–2900 Ft
www.budapestinfo.hu

23–06
27-06–29-06
28-06–29-06
begin juli–midden
augustus
04-07–03-08
begin augustus
12-08–18-08
16-08–20-08
16-08–20-08
20–08
31-08–07-09
05-09–07-09
05-09–07-09
07–09
13-09–14-09
10-09–14-09
10-09–14-09
20-09–1-09
25-09–18-10
03-10–05-10
05–10
10-10–19-10
19–10
08-11–09-11
29-11–24-12
30–12
31–12

Muziekfestival Hongaars Symfonisch Panorama www.mupa.hu
Tsjaikovski-marathon
www.mupa.hu
Operabal van Boedapest
www.operabal.com
Vakantiebeurs
www.utazas.hungexpo.hu
Chris Rea concert
www.showtimebudapest.hu
Nightwish concert
www.tex.hu
Lentefestival van Boedapest
www.festivalcity.hu
Lentewijnfestival van Boedapest
www.tavasziborfesztival.hu
L’ Orchestre de Contrebasses concert
www.ticketpro.hu
T-Com Vívicitta hardloopwedstrijd
www.futanet.hu
Zomer in Óbud
www.obudaitarsaskor.hu
Jazzlente
www.mupa.hu
Hongaarse brandewijn-festival in de
burcht van Boeda
www.palinkamarketingkht.hu
Autosalon
www.autoszalonok.hu
Flóra Hardloopwedstrijd voor dames
ww.futanet.hu
10 km-loop Boedapest
www.futanet.hu
Kindereiland
Concert Dag van de Verbinding
Feestelijke boekenweek op het Vörösmarty plein
Pannon Wijnparlement
K&H Marathon Estafette
Openlucht Zomerfestival
Donaucarnaval
Zomer op de Kettingbrug
“Op weg naar huis” Hongaars
Volksmuziekfestival
Museumnacht
Ruiter-junifeest in Boedapest
Kermis van Boedapest

www.sziget.hu
www.showtimebudapest.hu
www.mkke.hu
www.pannonbor.hu
www.budapestmarathon.com
www.szabadter.hu
www.dunaart.hu
www.festivalcity.hu
www.mupa.hu
www.hnm.hu
www.nlmt.hu
www.festivalcity.hu

Budafest-Zomer Muziekfestival
www.viparts.hu
Plein-Film-Muziekfestival van Boedapest www.terfilmzene.hu
Forma 1 Grote Prijs van Hongarije
www.hungaroring.hu
Eilandfestival
www.sziget.hu
Wijndorp
www.borfalu.hu
Feest der Ambachten
www.nesz.hu
Staatsvieringen op de naamdag
van St. Stephanus
Joods Zomerfestival
www.jewishfestival.hu
Septemberfeest
www.szeptemberfeszt.hu
Champagne en Wijnfestival in Budafok www.budafokiborfesztival.hu
Nike halve marathon
www.budapestmarathon.com
Midden-Europese Locomotief en
4e restauratiewagen-treffen
www.vasuttortenetipark.hu
MOL Budapest Jazz Festival
www.bmc.hu
Internationaal Wijnfestival
www.aborfesztival.hu
Dagen van het Cultureel Erfgoed
www.oroksegnapok.hu
Barokfestival van Boedapest
www.barokkfesztival.hu
Hongaarse worstfestival in de burcht van Boeda www.palinkamarketingkht.hu
Plus Internationale Marathon
www.budapestmarathon.com
Herfstfestival van Boedapest
www.festivalcity.hu
Coca-Cola Hardloopgala voor dames
www.futanet.hu
Spa en Wellness Beurs en Sneeuwshow www.hungexpo.hu
Kerstmarkt in Boedapest
www.budapestinfo.hu
Feestelijk concert van het Zigeunerorkest
met 100 musici
www.viparts.hu
Nieuwjaarsoperagala
www.viparts.hu
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MUZIEK,

THEATER, EVENEMENTEN

Trafó – Huis van de Hedendaagse Kunst [2] C4
IX., Liliom utca 41 ≥ 456-2040 www.trafo.hu
« 4, 6 3 Ferenc körút % 1000–2200 Ft
Trafó is al zo’n negen jaar lang het huis voor de moderne
kunstvormen. Maar het is meer dan dat: een medium, een
intellectueel avontuur, risico, mogelijkheid. Een plek die over
dans, theater, beeldende kunst, literatuur en muziek gaat. Een
theater zonder eigen toneelgezelschap, waar de kijker gelijk is
aan de schepping, waar men zich creatief moet verhouden tot
hetgeen men gezien heeft. Dit is de plek waar er naast de
gevoelens meer dan normaal ruimte geboden moet worden aan
de abstractie. Bij de selectie van de op een meesterlijke manier
opgevoerde werken die men wil tonen is een belangrijk
oogpunt dat hun concept en/of uitvoering nieuw, creatief,
verrassend, amusant is of te denken geeft. Trafó neemt zowel
aan de zijde van de bezoekers als die van de kunstenaars en
performers deel aan het zoeken naar de weg van het scheppen
van nieuwe waarden, terwijl het niet alleen de bedoeling is om
amusement te brengen, esthetische ervaringen te ontdekken en
talenten te ondersteunen, maar ook om zich bezig te houden
met maatschappelijke vraagstukken.

Merlin Theater
V., Gerlóczy utca 4
≥ 317-9338 –
« 47, 49 1 2 3 Deák tér ç 9 % wisselende prijzen

—

Hagyományok Háza (Huis der Tradities)
I., Corvin tér 8 (Budai Vigadó) ≥ 225-6049
2 Batthyány tér « 19 % wisselende prijzen

B3

Duna Palota
V., Zrínyi utca 5. ≥ 317-1377, 317-2754
ç 15 « 2 % 3300–8900 Ft

B3

Kaartreservering:
Centraal Bespreekbureau
VI., Paulay Ede utca 31 ≥ 322-0000, 322-0101
ó ma–vrij: 9–18 uur
www.cultur-comfort.hu
Bespreekbureau van het Nationaal Theater
VI., Andrássy út 28.
≥ 373-0963, 373-0964, 373-0995, 373-0996
ó ma–vrij: 10–18 uur, za: 11–19 uur
Szabad Tér Bespreekbureau
XIII., Hollán Ernô utca 10 (bij Jászai Mari tér)
≥ 340-4883, 320-4830 ó ma–vrij: 11–18 uur
www.broadwayjegyiroda.hu
Hungária Koncert Kft./Duna Palota
V., Zrínyi utca 5. ≥ 317-13 77, 317 27 54
ó 9–18 uur www.ticket.info.hu
Kaartreservering via Internet:
www.tex.hu
www.musicmix.hu
www.kulturinfo.hu
www.interticket.hu
www.jegymester.hu
www.ticket.info.hu
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Vrijetijdsbesteding

[1]

Parken, bergen beschermde naturagebieden
Margaretha-eiland (Margitsziget) [5]
B1-2
De monumenten op het smalle eiland tussen Margit-brug en Árpád-brug stammen uit de 11e
eeuw. Hier vindt u het mooiste park van de hoofdstad en kunt u tijdens uw wandelingen
sfeervolle bouwwerken (de door de UNESCO tot beschermd monument uitgeroepen
Watertoren, de musicerende fontein, het Openluchttheater, de St. Michaël-kerk) en
eeuwenoude ruïnes (het klooster waarin de dochter van koning Béla IV, Margaretha zat en
de overblijfselen van twee kloosterkerken) zien. Op het eiland treft u ook een openluchtbad,
een zwembad, twee hotels en meerdere restaurants en snelbuffetten aan.
ç 26

[2]

Gellért-berg
B4
Geliefde excursieplek zowel bij de inwoners als bij de toeristen vanwege zijn
aangenaam park en vooral vanwege het prachtige uitzicht vanaf de uitkijkterrassen.
De bezienswaardigheden doen elk een ander tijdperk herleven. Het standbeeld van
bisschop Gellért roept herinneringen op aan de heidense tijden, de Citadel aan de
onderdrukking van de Habsburgers na de vrijheidsstrijd van 1848-1849 en het hoog
boven de stad optorende Vrijheidsbeeld aan de periode na WOII. De Citadel op de
Gellért-berg is de belangrijkste uitkijkplaats van de stad, vanwaaruit het panorama van
Boedapest, dat een onderdeel van het Werelderfgoed vormt, in zijn mooiste luister te
zien is. De in 1926 naar het voorbeeld van Lourdes gebouwde grotkerk in het
zuidelijke gedeelte is in 1989 heropend.
ç 7, 86 « 41, 18, 19, 56, 118
Stadsbos (Városliget) [3]
C-D2
Het grootste groene gebied in Pest, een geliefde plek om met het gezin een uitstapje te
maken, te recreëren en bij te komen. Na het leegpompen en bebossing van het voormalige,
moerassige koninklijke jachtterrein werd in de 19e eeuw in het kader van de reeks
millenniumfeesten het park naar Engels model aangelegd en prachtige gebouwen en
monumenten gebouwd (Museum voor Schone Kunsten, Kunsthal, Millennium monument,
Vajdahunyad-burcht). In het Stadsbos is er voor elke leeftijd en elke voorkeur wel wat:
Pretpark, dierentuin, circus, musea, geneeskrachtig bad, roeivijver en een kunstijsbaan.
1 Hôsök tere, Széchenyi fürdô ç 4

[3]

Gebergte van Boeda
E1
(Széchenyi-berg, Sváb-berg, János-berg, Hármashatár-berg)
Het noordwestelijk gedeelte van de hoofdstad is met zijn bergen van 400-500 meter,
zuivere lucht en bossen met gemarkeerde wandelpaden het Mekka voor natuurvrienden.
Naast wandelen en fietsen kunt u er ook gebruik maken van de onder de toeristen
populaire tandradbaan (vanaf Szilágyi Erzsébet fasor tot aan de Széchenyi-berg), van het
smalspoortreintje, waarvan het personeel, behalve de machinist, uit kinderen bestaat
(vanaf Széchenyi-berg via János-berg tot aan Hûvösvölgy) en van de kabelbaan die de
János-berg op- en afgaat, waarvan u bij mooi weer een prachtig uitzicht op de stad heeft.
2 Moszkva tér, van daaruit met de tandradbaan of kabelbaan
Népliget
D4
Het grootste park van Pest werd rond 1860 aangelegd. Het park ten zuidoosten van
het stadscentrum is een aangenaam recreatieoord met een lengte van 5 km, 112
hectare met bomen, perken en weides. Langs de lanen in het park staan staanbeelden
en monumenten. Het Centenarium-park vormt een onderdeel van het Népliget en
werd aangelegd ter ere van het eeuwfeest van de vereniging van Pest en Boeda.
Verder ligt er een landelijk bekend instituut, het Planetarium, waar men behalve
sterrenkundige voorstellingen in de koepel van 23 m, ook lasershows met pop- of
klassieke muziek kan bezoeken. â Népliget
www.budapestinfo.hu

[4]
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[5]

Sport
Ook in Boedapest wordt het steeds populairder om te sporten
voor de recreatie en om gezond te blijven. Van ‘s morgens
vroeg tot ‘s avonds laat joggen er ouderen en jongeren in de
parken (vooral op het Margaretha-eiland). Naast het populaire
Nationale Sportzwembad Alfréd Hajós op het Margaretha-eiland
kunt u nog 25 openlucht-, zwem- en geneeskrachtige baden
bezoeken in de hoofdstad. De stad is doorspekt met fietspaden,
en de vijver van het Stadsbos (‘s zomers een roeivijver) is in de
winter (tussen december en maart) de grootste ijsbaan in de
openlucht van Midden-Europa. Op de Sváb-berg, waar meestal
tussen december en maart de sneeuw blijft liggen, kan er
worden gesleed en geskied.
Onderstaande opsomming dient slechts als smaakmaker van
de overige populaire mogelijkheden om te sporten.
Budapest Madness
≥ (+36-1)563-8239 www.budapestmadness.com
Actieve en avontuurlijke ontspanning voor jeugdige toeristen.
Programma’s: kroegentocht, partybus, riviertocht, jachttoer, Trabantrally, pistoolschieten, go-kart, paintball, kleiduivenschieten, helikoptervlucht, zweefvliegtuigtocht, aquarena, thermale baden, waterskiën.
Bowling
Mammut Bowling Club
II., Lövôház utca 2–6 ≥ 345-8300
ó zondag–donderdag: 10–1 uur, vrijdag–zaterdag: 10–3 uur
% 510–850 Ft
Strike Bowling Club
XI., Budafoki út 111–113 ≥ 206-2754 ó maandag–donderdag:
14–1 uur, vrijdag–zaterdag: 14–3 uur % 660 Ft
Fitnessclubs
Astoria Fitness Stúdió
V., Károly körút 4 ≥ 317-0452 ó maandag–vrijdag: 6.30–24
uur, zaterdag–zondag: 8.30–23 uur % 1200–1400 Ft
Gold’s Gym – Mammut 2 Shopping Center,
II., Lövôház utca 2–6 ≥ 345-8544 ó maandag–vrijdag:
6.45–22.45 uur, zaterdag–zondag: 8–19.45 uur % 4500 Ft
Hotel Stadion (Danubius Premier)
XIV., Ifjúság útja 1–3 ≥ 889-5282 ó maandag–vrijdag: 6.30–22
uur, zaterdag–zondag: 7–21 uur % 2700 Ft
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Park Hotel Flamenco
XI., Tas vezér utca 7 ≥ 889-5761 ó maandag–donderdag: 7–24 uur, vrijdag–zondag: 9–21 uur % 2900-3900 Ft
Római Fit-Forma Stúdió
III., Monostori út 31 ≥ 453-2901 ó maandag–vrijdag: 7–22
uur, zaterdag–zondag: 8–16 uur % 1350 Ft
Go-Kart
Budaring Gokart
XI., Budaörsi út (Bij de bloemenmarkt Floracoop)
≥ 247-4747 ó 11–22 uur % 2000–2500 Ft
Skateboarden, skeeleren
Görzenál
III., Árpád fejedelem útja 125 ≥ 250-4800
ó maart–oktober: maandag–vrijdag: 13–19 uur, zaterdag–
zondag: 9–19 uur % 400–600 Ft
Squash
A & TSH
I., Pálya utca 9 ≥ 356-9530 ó maandag–vrijdag: 7–23 uur,
zaterdag–zondag: 9–-21 uur % 1400–2000 Ft
City Squash & Fitness
II., Marcibányi tér 13 ≥ 336-0408 ó maandag-vrijdag: 7–24
uur, zaterdag–zondag: 8–22 uur % 2200-4200 Ft
Paardrijden
Favorit Lovarda
XVI., Mókus utca 23 ≥ (06-30)966-9992 ó dinsdag–vrijdag:
14–18 uur, zaterdag–zondag: 9–16.30 uur, ‘s maandags
gesloten! % 1400–2200 Ft
Petneházy Horse-Riding Center
II., Feketefej utca 2 ≥ 397-5048 ó zaterdag–zondag: 10–15
uur % 2500–15 000 Ft
Tennis
Római Tennisacademie
III., Királyok útja 105 ≥ 240-8616 ó 7–22 uur
% 2400–4200 Ft
Városmajori Tennisacademie
XII., Városmajor utca 63–69 ≥ 202-5337
ó maandag–vrijdag: 7–22 uur, zaterdag: 7–19 uur, zondag: 8–19
uur % 3700–5400 Ft
www.budapestinfo.hu
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Niet alleen voor kinderen

—

Pretpark (Vidám Park)
C2
XIV., Állatkerti körút 14–16 ≥ 363-8310 www.vidampark.hu
ó april–september: dagelijks 10–20 uur oktober–maart: vrij–zo:
12–18.30 uur
1 Széchenyi fürdô ë 72 ç 4 % 3100-3500 Ft

—

Dierentuin
(Fôvárosi Állat- és Növénykert) [2]
C2
XIV., Állatkerti körút 6–12 ≥ 273-4901
ó maart en oktober: ma–do: 9–17 uur, vrij–zo: 9–17.30 uur,
april en september: ma–do: 9–17.30 uur, vrij–zo: 9–18 uur, mei,
juni, juli, aug.: ma–do: 9–18 uur, vrij–zo: 9–19 uur
1 Széchenyi fürdô ë 72 ç 4 % 1200–1700 Ft
Labyrint (Budavári Labirintus)
I., Úri utca 9 ≥ 489-3281 (Zie verder blz. 35.)

—
—

A3

Vasúttörténeti Park
D1
(Park spoorweggeschiedenis)
XIV., Tatai út 95
≥ 450-1497, 238-0558
ó 15 t/m 28 maart: 10–15 uur, 29 maart t/m 3 nov.: 10–18 uur,
4 nov. t/m 14 dec: 10–15 uur, bijzondere openingstijden: 24
maart, 12 mei
In het spoorwegmuseum van 5 ha dat een van de grootste van
Europa is, vindt u bijna 100 bijzondere voertuigen, waarvan de
meesten het nog doen;
Interactieve spelen (besturen locomotief, locomotiefsimulator,
rijden met een lorrie, besturen draaischijf, besturen
modeltreintjes, rijden in een spoorauto, spoorfiets; Tentoonstellingen (locomotieven, wagons, middelen, voorwerpen, inrichtingen);
ç 30 19 14 % 300–2400 Ft
Ijsterras
B2
WestEnd City Center Daktuin
VI., Váci út 1–3 www.jegterasz.hu
IJsbaan op het dak, bijzondere evenementen, in de
weekenden ‘s avonds ijsdisco.
ó tot eind maart dagelijks 8–24 uur; minihockey: ma–do, v:
8–22 uur, vrij–za: 8–24 uur
ç 6 « 4, 6 3 Nyugati pu. % 600–1000 Ft
Paleis der Wonderen
B2
II., Fény utca 20–22 ≥ 350-6131
ó ma–vrij: 9–17 uur, za–zo: 10–18 uur
Deze unieke speelplek laat groot en klein zien dat de wereld
heel erg interessant is. Het “paleis der wonderen” met steeds
nieuwe attracties noodt de kinderen tot experimenteren en
kennismaken met de wereld om hen heen d.m.v. spelletjes.
« 4, 6 % 890–2900 Ft
Poppentheater Boedapest
VI., Andrássy út 69 ≥ 321-5200
1 Vörösmarty utca
% geen vaste prijzen
www.budapestinfo.hu

C3

Poppentheater Kolibri
VI., Jókai tér 10., ≥ 312-0622
« 4, 6 1 Oktogon % geen vaste prijzen

B-C3

—

Circus (Fôvárosi Nagycirkusz)
XIV., Állatkerti körút 12 ≥ 343-8300
ó informeert u op bovenstaand telefoonnummer
1 Széchenyi fürdô ë 72 ç 4 % 1500–2400 Ft

C2

Aquaréna, waterpretpark in Mogyoród [4] F1
Mogyoród, Vízipark út 1 (naast de Hungaroring)
≥ (06-28)541-100
ó vanaf eind mei tot 1 september: 9–19 uur
1,5 km aan boven- en ondergrondse glijbanen, 8 bekkens met
een wateroppervlak van 3500 m2, 26 glijbanen, acrobatenbekken, stroomversnelling, grot, bubbelbad.
% 3800–5200 Ft

—

—

Tropicarium Budapest
E2
Winkelcentrum Campona XXII., Nagytétényi út 37–43
≥ 424-3053 ó dagelijks 10–19 uur, april–september: dagelijks 9-17
uur, Oktober–maart: 10–16 uur – Elke oneven maandag gesloten!
ç 158 % 200–400 Ft
Transportmuseum l9
XIV., Városligeti körút 11. (Zie verder blz. 14.)

—

D2

Planetárium
X., Népliget ≥ 263-1811
ó di–do: 9.30–17.30 uur, vrij–zo: 9.30–16 uur
3 Népliget « 1, 1/A ç 103 % 840-940 Ft

D4

Libegô
Zugliget–Jánoshegy ≥ 394-3764
ó april–september: 9–17h, oktober–maart: 10–16h
ç 158 % 200–1000 Ft

E1

—

Kabelspoor (Budavári Sikló) [1]
B2
Clark Ádám tér–Burcht van Boeda
ó dagelijks tussen 07.30 en 22.30 uur. Rijdt niet op oneven
maandagen!
ç 4, 16, 86 « 19, 41 % 400–1300 Ft
Tandradbaan (Fogaskerekû vasút)
II., Szilágyi Erzsébet fasor 14–16 ≥ 355-4167
ó Dienstregeling tussen 5 en 23 uur
« 56, 18, 118 tot aan eindhalte % 230 Ft

E1

—

Kinderspoorweg (Gyermekvasút)
E1
Széchenyi-berg en Hûvösvölgy ≥ 395-5420
ó hele jaar door geopend, oktober–mei: maandags dicht
ç 56 « 56 % 250–600 Ft

—

Fietskarretjes (Bringóhintó)
XIII., Margitsziget (Margaretha-eiland)
≥ 329-2746
ó 8-totdat het donker wordt
ç 26 % 1480–3880 Ft/uur

—

B1
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Winkelen

[1]

Net als in de rest van de wereld staat de toerist die van shoppen houdt bloot aan
duizend verleidingen, daarom is het goed te weten, wat de moeite waard is om mee
te nemen en wat de Hongaarse kwaliteitsproducten zijn.
Onze inkoopronde beginnen we in de Herend-winkel: het lijkt wel of het een
expositie voor toegepaste kunst is. Het porselein van Herend is een van de Hongaarse
paradepaardjes. De prachtige, handgeschilderde vazen, schotels en serviezen hebben
vele gouden medailles gewonnen op wereldtentoonstellingen. Een van de dessins is
vernoemd naar de Engelse koningin Victoria, want voor haar is het eerste van dit
beroemde dessin met vlinders gemaakt. Zo is met de naam Sissi, keizerin van de
voormalige Oostenrijks-Hongaarse monarchie een Perzisch en met de familie
Rothschild een bijzonder vogeldessin verbonden.
Het op loopafstand van de Andrássy út [1] gelegen Vörösmarty plein is de locatie
voor een van de meest gerenommeerde banketbakkerszaken van de stad, Gerbeaud;
alleen al de nostalgische sfeer maakt het de moeite waard om er een kopje koffie te
drinken of een stuk Dobos-taart te eten.
Fashion Street: het modecentrum
In de straat Deák Ferenc utca tussen de pleinen Deák tér en Vörösmarty tér heeft
men naar voorbeeld van de Regent Street in Londen of de Via Montenapoleone in
Milaan een modestraat aangelegd, waarbij de investeerder het doel voor ogen heeft
om van Boedapest de modehoofdstad van Midden-Europa te maken. Op de begane
grond en eerste verdieping van de opgeknapte gebouwen in deze straat zijn winkels
gebouwd. Hier bevinden zich op alles bij elkaar zo’n 12.000 vierkante meter
wereldmerken als Tommy Hilfiger, Boss, Mexx, byblos, roccobarocco, Lacoste, Sisley,
Benetton, S. Oliver, Puma, Karl Lagerfeld, Polo Ralph Lauren, Just Cavalli, Giancarlo
Ferre voor dames en heren, schoenen van Zengarini en Lloyd. Daarnaast liggen hier
nog het restaurant Vapiano en Long Bart.
De Fashion Street [4] staat voor kwaliteit. De uitzonderlijke, centrale ligging van
de straat naast luxe hotels, de unieke historische culturele atmosfeer, de toeristische
bezienswaardigheden, de hoofdkantoren van banken, overheidsinstellingen en
bekende handelsbedrijven vormen een uitstekende omgeving om te dienen als
onderdak voor de mode.
[4]

[2]
[3]
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De hele Váci-straat door
De Váci utca [2, 3] die van het Vörösmarty-plein naar het
Fôvám-plein loopt, vormt het hart van de binnenstad. Naast
elkaar liggen hier juweliers, parfumerieën, winkels voor
kwaliteitskleding als Marks and Spencer, Zara en C&A,
boetiekjes en bijouterieën. Daarna volgt een boekwinkel, waar
werk van Hongaarse schrijvers in vreemde talen wordt
verkocht.
Het is ook de moeite waard een kijkje te nemen in de
zijstraten: boetiekjes en wijnspeciaalzaken met de lekkerste
Hongaarse wijnen wisselen elkaar af. In de Párizsi-straat kunt u
het bekende marsepein van Szamos kopen, maar ook het ijs van
de confiserie is overheerlijk. Door gebrek aan winkelruimte zijn
er drie winkelcentra van oude kelders gemaakt. In de
Fehérhajó-straat worden er in zo’n winkel geneeskrachtige
mineralen verkocht, in het midden van de Váci-straat oude
meubelen, porselein en kinderkleding. Maar vergeet u niet zo
nu en dan ook eens naar boven te kijken, want veel van de
huizen in de binnenstad zijn aan het eind van de 19e eeuw
gebouwd, waarvan sommige bijzonder mooi zijn.
Op de hoek van de Pesti Barnabás-straat kan in de Csók
Galerie werk van hedendaagse kunstenaars bekeken en
gekocht worden, maar ook liefhebbers van antieke spullen
komen hier aan hun trekken.
Ter hoogte van de Elisabeth-brug kunnen we via een tunnel
bij de voortzetting van de Váci-straat komen. In de etalage van
het Veilinghuis (Belvárosi Aukciósház) liggen elke dag andere
kleine en grote „schatten”. In het Folkart Centrum aan de Váci
utca 58 kan een souvenir aangeschaft worden, dat ons thuis
weer aan Hongarije doet denken.
[5]
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Grote Markthal
Via de voetgangerspromenade komen we bij de Grote Markthal
[6], van Boedapest, waar weer andere bezienswaardigheden zijn:
er is een kleurenspektakel van allerlei heerlijkheden.
In het meer dan honderd jaar oude gebouw vormen de
paprikaslingers, de knoflookstrengen, het fruit, grootmoeders
jam, op de eerste verdieping de bloemen en de snelbuffetten
[6]

met hun Hongaarse gerechten slechts een klein deel van het
enorme aanbod. Hier zijn typisch Hongaarse waren
verkrijgbaar, zoals bijvoorbeeld de wereldberoemde Tokayer
aszú. De speciale smaak heeft de „wijn der koningen, koning
der wijnen” aan de zongedroogde, zoete, verschrompelde
druiven te danken. Bij de sterke drank wordt de eerste plaats
bezet door Unicum, die tot de vier best verkochte maagbitters
van de wereld behoort. Zijn aparte smaak komt van aromatische
kruiden. De abrikozen- en pruimenpalinka (Hongaarse
brandewijn) hebben de smaak en geur van de vruchten
behouden. Zowel in blik als in een aardenwerken potje is de
Hongaarse ganzelever uitstekend van smaak en de salamis van
Herz en Pick zijn ook hungarica.
In restaurant Fakanál kunt u elke dag vanaf 10 uur
deelnemen aan een kookcursus onder leiding van een chef-kok,
waarbij u leert de populaire Hongaarse gerechten te bereiden.
De sommelier laat u tijdens een wijnproeverij kennismaken met
de bekendste wijnen uit de Hongaarse wijnstreken.
Folkart Centrum [5]
V., Váci utca 58 ≥ 318-5840 ó 10–19 uur
www.folkartcentrum.hu
De grootste volkskunstwinkel van Hongarije. Een groot aanbod
van authentieke ambachtelijke producten, borduursels, met de
hand geweven stoffen, klederdracht, aardewerk, porselein,
hout- en hoornsnijwerk, veldflessen, beschilderde eieren en
andere kleine geschenkartikelen uit alle streken van het land.

—
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uitgaansgelegenheden
Verklaring van de tekens: doorsneeconsumptie p.p. voor 2 gerechten, zonder
drank, met bediening: minder dan 2500 Ft (*), 2500-4500 Ft(**), 4500-6500 Ft(***),
meer dan 6500 Ft (****)

AANBEVOLEN DOOR DE BUDAPEST
GUIDE:

Restaurants
1 A38 Hajó**
●

Bruggenhoofd in Boeda van de Petôfibrug
≥ 464-3946 www.a38.hu ó 11–24 uur
Internationale keuken, frappante
desserts; U kunt op de website de
menukaart bestuderen
2 Admirál**
V., Belgrád rakpart 30 ≥ 318-0723
ó 12–23 uur
Hongaarse gerechten, gelegen aan de
Donau
3 Alabárdos****
I., Országház utca 2 ≥ 356-0851
ó ma–vrij: 19–23 uur, za: 12–16 uur,
19–23 uur
Hongaarse gerechten
4 Arany Bárány**
V., Harmincad utca 4 ≥ 317-2703
ó 12–24 uur
Hongaarse en internationale gerechten,
bijzondere gerechten met lamsvlees
5 Arany Kaviár****
I., Ostrom utca 19 ≥ 201-6737
ó 12–24 uur
Russische keuken
6 Aranyszarvas**
I., Szarvas tér 1 ≥ 375-6451
ó 12–23 uur
Specialiteiten met wild
7 Articsóka**
VI., Zichy Jenô utca 1 ≥ 302-7757
ó 11–24 uur
Fusion wereldkeuken, Franse en
Hongaarse wijnen
8 Bagolyvár**
XIV., Állatkerti út 2
≥ 468-3110 ó 12–23 uur
Huiselijke keuken, Hongaarse gerechten
9 Belcanto****
VI., Dalszínház utca 8 ≥ 269-3101
ó 12–15 uur, 18–2 uur
Bekende zangers, zingende obers

●

●

●

●
●
●

●
●
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10 Biarritz***
V., Kossuth tér 19–23 ≥ 311-4413
ó ma–za: 11–24 uur, zo: 10–23 uur
Naast het Parlementsgebouw; gegrilde
vleesgerechten, bijzondere desserts
11 Café Pierrot***
I., Fortuna utca 14 ≥ 375-6971
ó 11–24 uur
Intieme sfeer, ‘s avonds pianomuziek
Keuze uit internationale gerechten
12 Callas**** [1]
VI., Andrássy út 20. ≥ 354-0954
ó ma–do: 8–24 uur, za–zo: 10–24 uur
Hongaarse en internationale
specialiteiten
13 Carne di Hall***
I., Bem rakpart 20 ≥ 201-8137
ó 12–24 uur
Het mekka van de vleeseters, enorme
steaks, een uitstekend wijnassortiment
14 Champs Sport Pub*
VII., Dohány utca 20 ≥ 413-1655
ó ma–do: 12–24 uur, vrij–za: 12–2 uur
Sportuitzendingen op 2 grote schermen
en 33 tv’s; fitnesskeuken
15 Champs Sport Pub Buda**
II., Erôd utca 22 ≥ 201-0569
ó 12–1 uur
Stamplek voor sporters en sportvrienden
16 Cyrano****
V., Kristóf tér 7–8 ≥ 266-3096
ó 11.30-24 uur
Lichte keuken: gevogelte, vis, veel
groente, steaks en Hongaarse gerechten
17 Koffiehuis en Restaurant
Dzsungel***
VI., Jókai utca 30 ≥ 302-4003
ó 12–1 uur
De gasten wachten vier verbouwde
zalen (met de sferen „savanne, jungle,
zeerovers, oceaan”)
18 Fakanál*
IX., Fôvám tér (Grote Markthal, 1e
etage) ≥ 217-7860
ó ma–vrij: 10–17 uur, za: 10–14 uur
Huiselijke, goedkope gerechten, snelle
bediening

●

●

[1]

●

●

●

[2]

●

●

●
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19 Fausto’s****
VI., Székely Mihály utca 2 ≥ 877-6210 ó maandag–vrijdag:
12–15 uur, 19–23 uur, zaterdag: 18–23 uur, op zondag en
feestdagen gesloten
Italiaanse keuken
20 Firkász**
XIII., Tátra utca 18 ≥ 450-1118 ó 12–24 uur
Restaurant geliefd bij de inwoners; sfeervol, retro omgeving;
huiselijke gerechten, omvangrijke drankenkaart
21 Fortuna***
I., Hess András tér 4 ≥ 375-6857 ó 12–16 uur, 19–24 uur
Hongaarse en internationale specialiteiten
22 Fuji Japans Restaurant***
II., hoek Zöldlomb utca en Zöldkert utca ≥ 325-7111
ó 12–23 uur
Sushi-bar
23 Fülemüle*** [2]
VIII., Kôfaragó utca 5 ≥ 266-7947
ó zo–do: 12–22 uur, vrij–za: 12–23 uur
Hongaarse, Europese, Joodse keuken
24 Goa****
VI., Andrássy út 8 ≥ 302-2570 ó 12–24 uur
Modieuze plaats; internationale en fusion keuken
25 Gundel**** [3]

●
●
●
●
●
●

●

30 Kispipa ***
VII., Akácfa utca 38 ≥ 342-2587
ó 12–24 uur
Hongaarse en internationale gerechten
31 Kogart Koffiehuis en Restaurant***
VI., Andrássy út 112 ≥ 354-3830 ó 10–24 uur
Elegante entourage, traditionele en moderne gastronomie
32 Malomtó***
II., Frankel Leó utca 48 ≥ 336-1830 ó 12–24 uur
Naast het bad Lukács, met een sfeervol terras aan het meer;
krachtige, oosterse aroma’s
33 Mátyás Pince****
V., Március 15. tér 7 ≥ 318-1693 ó 12–24 uur
Hongaarse gerechten
34 Mozsár**
VI., Mozsár utca 12. ≥ 331-8942 ó 12–23 uur
Traditionele internationale keuken
35 Náncsi Néni Vendéglôje**
II., Ördögárok utca 80 ≥ 397-2742 ó 12–23 uur
Knus restaurant met grote tuin, reserveren is aanbevolen
36 Onyx*** [4]
V., Vörösmarty tér 7 ≥ 429-9023
ó 12–15 uur, 18–23 uur
Klassiek-elegante, internationale keuken
37 Pest-Buda***
I., Fortuna utca 3 ≥ 212-5880 ó 12–23 uur
Hongaarse en internationale keuken
38 Pilvax**
V., Pilvax köz 1-3 ≥ 266-7660 ó 12–24 uur
Smaakvolle Hongaarse gerechten, historische wijnen
39 Pomo D’Oro**
V., Arany János utca 9 ≥ 302-6473
ó ma–vrij: 11-24 uur, za–zo: 12–24 uur
Populaire plek in het zakendistrict in de binnenstad;
uitstekende Italiaanse gerechten
40 Premier Restaurant & Terrace**
VI., Andrássy út 101 ≥ 342-1768 ó 12–23 uur
Internationale keuken
41 Régi Sípos Halászkert**
III., Lajos utca 46 ≥ 368-6480 ó 12–24 uur
Knus restaurantje, Hongaarse visgerechten
42 Remíz***
II., Budakeszi út 8 ≥ 275-1396
ó ma–do: 9–23 uur, za–zo: 11–23 uur
Naast de remise, huiselijke gastvrijheid, op lavastenen gegrilde
gerechten
43 Rivalda***
I., Színház utca 5–9 ≥ 489-0236 ó 11.30–23.30 uur
Moderne Europese, internationale keuken
44 Robinson****
XIV., Városligeti-tó ≥ 422-0222 ó 12–16 uur, 18–24 uur
Internationale, mediterrane keuken
45 Rosenstein***
VIII., Mosonyi utca 3 ≥ 333-3492 ó ma–za: 12–23 uur
Huiselijke gerechten, traditionele Joodse gerechten
46 Shalimar**
VII., Dob utca 50 ≥ 352-0305 ó 12–16 uur, 18–23 uur
Indiase smaken; acht soorten brood, vegetarische gerechten

●
●
●

—

●
●
●

—

●
●

—

●

●

[3]

XIV., Állatkerti út 2 ≥ 468-4040
ó 12–16 uur, 18.30–24 uur
In heel Europa bekende keuken in een gerenommeerde
omgeving
26 Kaltenberg**
IX., Kinizsi utca 30–36 ≥ 215-9792 ó 12–23 uur
Ter plekke gebrouwde bierspecialiteiten, Hongaarse en
internationale gerechten
27 Kárpátia****
V., Ferenciek tere 7–8 ≥ 317-3596 ó 11–23 uur
Traditionele en moderne gastronomie in een renaissancesfeer
28 Kéhli**
III., Mókus utca 22 ≥ 250-4241 ó 12–24 uur
Lievelingsplek van Gyula Krúdy, een Hongaarse schrijver uit de
19e eeuw; de soep van mergpijpen moet u absoluut proeven
29 Kisbuda Gyöngye***
III., Kenyeres utca 34 ≥ 368-6402
ó ma–za: 12–24 uur
Gerenommeerde burgerlijke omgeving, orginele, virtuoze
keuken met huiselijke gerechten

—

●
●
●
●
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47 Sinatra***
V., Képíró utca 3 ≥ 483-0887 ó 12–23 uur
Gevarieerde en exquise Franse en internationale keuken
48 Sir Lancelot***
VI., Podmaniczky utca 14 ≥ 302-4456 ó 12–1 uur
Een aangename middeleeuwse atmosfeer, enorme porties,
goede wijnen; renaissancemuziek
49 Sörházpince – Gerbeaud-Ház** [4]

●
●

[4]

UITGAANSGELEGENHEDEN

Koffiehuizen, Bars
1 Ba Bar
●

VII., Huszár utca 7 ≥ 0620-919-7979
ó 11.30–1 uur
2 Baobab Café
VIII., Krúdy utca 7. ≥ 06-20/967-0157
ó ma–do: 7–24 uur, za: 12–24 uur, zo: 16–24 uur
3 Beckett’s
V., Bajcsy-Zsilinszky út 72
≥ 311-1035
ó ma–do: 12–1 uur, vrij–zo: 12–2 uur
4 Café Centrál [5]
V., Károlyi Mihály utca 9 ≥ 266-2110
ó 8–24 uur
5 Dark Mokka
VI., Szófia utca 8. ≥ 322-9529
ó 11–1 uur
6 Gerbeaud [4]
V., Vörösmarty tér 7 ≥ 429-9000
ó 9–21 uur
7 Gusto Café
II., Frankel Leó utca 12
≥ 316–3970
ó ma–vrij: 10–22 uur, za: 10–16 uur
8 Lukács
VI., Andrássy út 70 ≥ 302-8747
ó ma–vrij: 9–20 uur, za–zo: 10–20 uur
9 Miró Café
I., Úri utca 30 ≥ 201-5573
ó 9–24 uur
10 Café Múzeum
VIII., Múzeum körút 12
≥ 267-0375
ó ma–za: 12–24 uur
11 Mûvész
VI., Andrássy út 29 ≥ 352-1337
ó 9–24 uur
12 New York Koffiehuis
VII., Erzsébet körút 9-11
≥ 886-6167
ó ma–do: 10–24 uur, za–zo: 9–24 uur
13 Ruszwurm
I., Szentháromság utca 7
≥ 375-5284 ó 10–19 uur
14 Soho Café
I., Fô utca 25 ≥ 201-3807
ó ma–vrij: 8–21 uur, za–zo: 9–21 uur

●
●
●
●
●

V., Vörösmarty tér 7 ≥ 429-9022 ó 12–23 uur
Rustieke inrichting, hapjes
50 Spoon Café & Lounge***
V., Vigadó tér 3 kikötô
(voor Hotel InterContinental op de Donau)
≥ 411-0933 ó 12–24 uur
Een lepel genot op de elegante restaurantboot
51 Százéves***
V., Pesti Barnabás utca 2 ≥ 318-3608 ó 12–24 uur
Oudste restaurant, dat constant in bedrijf is geweest, van de
stad. Traditionele Hongaarse kwaliteitskeuken
52 Tom-George***
V., Október 6. utca 8 ≥ 266–3525
ó ma–do: 12–24 uur, vrij–za: 12-1 uur
Hongaarse en oosterse „fusion”-gerechten; trendy omgeving
53 Új Sipos **
III., Fô tér 6 ≥ 388-8745 ó 11–23 uur
Hongaarse, internationale gerechten
l54 Vadrózsa****
II., Pentelei Molnár utca 15 ≥ 326-5817
ó 12–15 uur, 19–24 uur
Kleine barokvilla voor de liefhebbers van romantische diners
55 Manna EUthentic lounge***
I., Palota út 17. ≥ 20/9999-188 www.mannalounge.com
ó 11–24 uur (01.05.–01.11); 18–24 uur (01.11.–01.05.)
Restaurant boven op de tunnel: authentieke Franse, Italiaanse
en Hongaarse keuken

●

●
●
●

●

—
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Restaurants
op het Liszt Ferenc tér
1 Barokko
●

VI., Liszt Ferenc tér 5. ó zo–di: 12–2 uur, woe–za:12–3 uur
2 Birdland
VI., Liszt Ferenc tér 7 ≥ 413-7983 ó 11–24 uur
3 Buena Vista
VI., Liszt Ferenc tér 4-5 ≥ 344-6303 ó 11–24 uur
4 Café Miro Grande
VI., Liszt Ferenc tér 9 ≥ 321-8666 ó 10–1 uur
5 Café Vian
VI., Liszt Ferenc tér 9 ≥ 268-1154 ó 9–1 uur
6 Fresco
VI., Liszt Ferenc tér 10 ≥ 411-0915 ó 12–24 uur
7 Incognito
VI., Liszt Ferenc tér 3 ≥ 342-1471
ó ma–do, zo: 14–24 uur, vrij: 14–3 uur, za: 14–2 uur
za: 14–2 uur, zo: 14–24 uur
8 Karma
VI., Liszt Ferenc tér 11 ≥ 413-6764 ó 11–2 uur
9 La Rosa
VI., Liszt Ferenc tér 3.
≥ 06-70/405-0601 ó 10–24 uur
10 Café Mediterrán
VI., Liszt Ferenc tér 10 ≥ 344-4615 ó 11.30–24 uur
11 Menza
VI., Liszt Ferenc tér 2 ≥ 413-1482 ó 10–24 uur
12 Moro Café
VI., Liszt Ferenc tér 10. ≥ 342-4457 ó 10–24 uur
13 Passion
VI., Liszt Ferenc tér 10 ≥ 268-0199 ó 11–24 uur
14 Pompei
VI., Liszt Ferenc tér 3 ≥ 351-8738 ó 11–1 uur

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Restaurants in de Ráday utca en
op het Kálvin tér

8 Jaffa
●

IX., Ráday utca 39 ≥ 219-5285
ó ma–do: 9–1 uur, vrij: 9–2 uur,
za: 13–2 uur, zo: 14–24 uur
9 Chinees Restaurant
IX., Ráday utca 18 ≥ 218-9546 ó 10–23 uur
10 Leroy Café
IX., Ráday utca 11–13. ≥ 219-5451 ó 12–24 uur
11 Memoár Café
IX., Ráday utca 1–3 ≥ 218-8698 ó 10–23 uur
12 Mode
IX., Ráday utca 33/A ≥ 06-20-414-3582 ó 12–24 uur
13 Octopus
IX., Ráday utca 20. ≥ 210-1786 ó 11.30–1 uur
14 Pata Negra
IX., Kálvin tér 8 ≥ 215-5616 ó 10–24 uur
15 Paris, Texas
IX., Ráday utca 22 ≥ 218-0570
ó ma–-vrij: 10–3 uur, za–zo: 13–3 uur
16 Pink-Cadillac
IX., Ráday utca 22 ≥ 216-1412 ó 11–24 uur
17 Point Pub
IX., Ráday utca 1–3. ó 13.30–2 uur
18 Red Café
IX., Ráday utca 14 ≥ 216-5628 ó 12–24 uur
19 Ritmus
IX., Ráday utca 34. ≥ 215-2738
ó ma–vrij: 11–24 uur, za: 16–2 uur
20 Shiraz
IX., Ráday utca 21. ≥ 218-0881 ó 12–24 uur
21 Sir Williams
IX., Ráday utca 9 ≥ 217-6093
ó ma–za: 12–24 uur, zo: 12–23 uur
22 Soul Café
IX., Ráday utca 11–13 ≥ 217-6986 ó 12-1 uur
23 Tajtékos Napok (L’Écume des jours)
IX., Ráday utca 1–3. ≥ 215-1730 ó 10-24 uur

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 Berliner
●
IX., Ráday utca 5. ≥ 207-6757 ó ma–za: 12–1 uur
2 Che Café-Restaurant
●
IX., Ráday utca 1–3.
ó ma–do, zo: 10–24 uur, vrij–za: 10–3 uur
3 Coramia
IX., Ráday utca 31. ≥ 219-5233
ó 11–24 uur
4 Fotocella
IX., Ráday utca 17. ≥ 215-3248
ó maandag–donderdag: 11–1 uur, vrijdag–zaterdag: 11–2 uur,
zondag: 12–2 uur
5 Gotti
IX., Ráday utca 29. ≥ 217-6625
ó zo–do: 12–24 uur, vrij–za:12–1 uur
6 IF Music Café
IX., Ráday utca 19. ≥ 299-0694 www.ifcavezo.hu
ó ma–do: 10–1 uur, za–zo: 9–1 uur
7 Intenzo
IX., Kálvin tér 9 ≥ 219-5243 ó 10–24 uur

●
●
●
●
●
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24 Time Café
●

IX., Ráday utca 23 ≥ 476-0433 ó ma–woe: 11–1 uur, do–vrij:
11–2 uur, za: 15–2 uur, zo: 16–1 uur
25 Trattoria Café
IX., Ráday utca 16. ≥ 215-2888 ó 12–24 uur
26 Vörös Oroszlán Teaház
IX., Ráday utca 9 ≥ 215-2101
ó 12–23 uur l27 Vörös Postakocsi
IX., Ráday utca 15 ≥ 217-6756 ó 11.30–24 uur

●
●

Restaurants in de hajós utca
1 Balettcipô
●

VI., Hajós utca 14 ≥ 269-3114
ó ma–vrij: 10–24 uur, za: 12–24 uur, zo: 12–23 uur
2 Car Wash Bár
VI., Hajós utca 25. ≥ 06-202324548
ó ma–za: 10–1 uur, zo: 12–24 uur
3 Chagall
VI., Hajós utca 27 ≥ 302-4614 ó 9–24 uur
4 Marquis de Salade
VI., Hajós utca 43 ≥ 302-4086 ó 12–24 uur
5 Sandokan Lisboa Bár
VI., Hajós utca 23. ≥ 302-7002
ó ma–do: 12–2 uur, za–zo: 16–2 uur
6 Thália
VI., Hajós utca 9 ≥ 269-1221
ó ma–vrij: 10–22 uur, za: 16–22 uur

●
●
●
●
●

Jazz- en nachtclubs
Op de kaart „Restaurants II.” (blz. 59) zijn ook de nachtbussen
vermeld. Over het algemeen rijden de bussen tussen 23 en 4.30
uur elk half of heel uur.
1 A38 Hajó
Bruggenhoofd in Boeda van de Petôfi-brug
≥ 464-3940 ó 16–4 uur www.a38.hu
2 Alcatraz
VII., Nyár utca 1 ≥ 478-6010
ó zo–woe: 16–2 uur, do–za: 16–4 uur
3 Columbus Pub & Jazz Club
V., Vigadó tér 4 kikötô ≥ 205-3041 ó 12–24 uur
4 Cotton Club Restaurant
VI., Jókai utca 26 ≥ 354-0886 ó 12–24 uur

●
●
●
●
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5 Fat Mo’s
●

V., Nyári Pál utca 11 ≥ 267-3199
ó ma–woe, zo: 18–2 uur, do–za: 18–4 uur
6 For Sale Pub
V., Vámház körút 2 ≥ 267-0276 ó 12–3 uur
7 Inside
IX., Közraktár utca 9 www.clubinside.hu
l8 Irish Cat
V., Múzeum körút 41 ≥ 266-4085 ó 11–2 uur
9 Janis’ Pub
V., Királyi Pál utca 8 ≥ 266-2619
ó ma–do: 16–2 uur, vrij–za: 16–3 uur
10 Jazz Garden
V., Veres Pálné utca 44/A ≥ 266-7364 ó 18–1 uur
11 Kultiplex
IX., Kinizsi utca 28 ≥ 219-0706
ó 12–5 uur
12 Old Man’s
VII., Akácfa utca 13 ≥ 322-7645 ó 15–4 uur
13 Snapsz Café & Gallery
VII., Király utca 95 ≥ 321-5323
ó ma–za: 12–24 uur
14 Szóda
VII., Wesselényi utca 18 ≥ 461-0007
ó ma–vrij: 9–ochtenduren; za–zo: 14–ochtenduren

●
●
●
●
●
●
●
●

Horecabedrijven in de openlucht
1 Buddha Beach
●

IX., Közraktár utca 9–11 ≥ 210-4872
www.buddha-beach.hu
2 Café del Rió
XI., Goldman György tér 1 / Bruggenhoofd in Boeda van de
Petôfi-brug ≥ 06-30/2972158 www.rio.hu ó dagelijks van
april tot september: 14–5 uur
3 Copacabana beach
Margaretha-eiland aan het einde bij de Árpád-brug
www.copacabana.hu ó de hele zomer
4 Mokka Cuka
III., Hajógyári Sziget, K-híd, Május 9. park
≥ 242-1707 www.mokkacuka.hu ó de hele zomer
5 Zöld Pardon
XI., Bruggenhoofd in Boeda van de Petôfi-brug
www.zp.hu ó de hele zomer

●
●
●
●
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Vervoer’s nachts
Eindhalte
Bus
Spoorweg
Apotheken met
nachtdiensten

