Best tips eve

TIME TO MOMO IN BOEDAPEST

r!

ALGEMEEN

Stap het vliegtuig uit en duik direct de nieuwste, hipste koffietent van de wijk
in. Weet waar je het lekkerste visje van de stad eet of een lokaal gebrouwen
biertje tapt. In time to momo delen lokale auteurs uit liefde voor hun stad alleen
de échte highlights met je. Zo sla je de drukke shopboulevards over en wandel
je, terwijl je onderweg een must see meepikt, op je gemak naar de leukste
conceptstores. Geniet van elke seconde en maak van je citytrip een feel good
experience. 100% GOOD TIME!
NAAR BOEDAPEST!
Jij gaat Boedapest ontdekken! Boedapest is een stad van tegenstellingen. Het
eerste wat opvalt, zijn de heuvels van Boeda en het vlakke Pest. Maar je ziet er
ook oud versus nieuw, traditioneel versus hip, en westers versus oosters.
Vergaap je aan de geschiedenis en kunst in musea, paleizen en monumentale
gebouwen. Breng uren door in trendy winkels en galeries, of relax in een
thermaal bad. Overal in de stad kun je lekker eten en daarna uitgaan in een van
de vele clubs. Wij laten je zien waar je de leukste adressen kunt vinden.

Feel good & enjoy

OVER TIME TO MOMO
time to momo laat je lekker wandelen, in je eigen tempo de stad ontdekken en
de local lifestyle beleven. Zonder dat je je hoeft voor te bereiden. We leiden je
met onze routes langs de favoriete restaurants, cafeetjes, musea, galeries,
winkels en bezienswaardigheden: langs de plekken in onze stad waar we zelf
graag komen en een leuke tijd hebben. Dus misschien kom je ons wel tegen.
Geen van de adressen die we beschrijven heeft voor vermelding betaald, niet
voor de tekst en niet voor de foto’s. Alle teksten zijn geschreven door een
onafhankelijke redactie. En dat geldt niet alleen voor de adressen in deze gids,
maar ook voor de informatie in onze time to momo app en alle nieuwste tips,
themaroutes, wijkinformatie, blogs en selectie van de leukste hotels op
www.timetomomo.com.
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STAD

boedapest
WERK & BEZIGHEDEN

ondernemer & blogger

LOCAL

Bas van der Veer

In Boedapest worden
geregeld nieuwe
restaurantjes geopend
en dat maakt volgens
Bas deze stad zo leuk.

Er valt namelijk altijd iets
nieuws te ontdekken.
Toch is Mazel Tov al
bijna drie jaar zijn
favoriete restaurant. In
de zomer vind je hem
met zijn vrienden langs
de Donau of in de
heuvels van Boeda.
Overwinteren doet hij in
het Rudas Badhuis.

het beste van boedapest in 6 routes
ROUTE

1 > BURCHTWIJK & GELLÉRTHEUVEL p. 18
In de Burchtwijk, met het Boedapaleis, is in de 13e eeuw
de stad Boeda ontstaan. Vanaf de Gellértheuvel ernaast
heb je het beste uitzicht over Boeda en Pest.
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ROUTE
> BELVÁROS & ERZSÉBETVÁROS p. 38
Belváros is het stadscentrum, met de langste winkelstraat en de
boulevard langs de Donau. In de Joodse wijk Erzsébetváros vind je
trendy boetieks en een bruisend nachtleven.
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ROUTE
> LIPÓTVÁROS, MARGITEILAND & ÓBOEDA p. 58
Je ontdekt de rijke wijk Lipótváros rond het parlement. Margiteiland is
een park midden in de Donau, waar locals joggen en picknicken. Óboeda
is naast Boeda en Pest het derde oude stadscentrum.
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ROUTE
> ANDRÁSSY ÚT & HET STADSPARK p. 78
De chique boulevard Andrássy út loopt vanuit het centrum naar het
Heldenplein en het stadspark.
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ROUTE
> JÓZSEFVÁROS & FERENCVÁROS p. 98
Deze twee wat verloederde wijken staan weer op de kaart door projecten
als het Holocaust Museum, de glazen walvis Bálna en het Ludwig Museum.

ROUTE

6

> SZENTENDRE p. 118
Szentendre is een kunstenaarsdorpje aan de Donau, 20
kilometer van Boedapest. Je kunt er met een boemeltreintje of met de veerboot naartoe.
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ROUTE 1
BURCHTWIJK & GELLÉRTHEUVEL

BURCHTWIJK &
GELLÉRTHEUVEL
Door de mooie ligging zijn deze heuvels populair bij toeristen. Het kan er dus
wel druk zijn, maar in de zijstraatjes van de Burchtwijk of in het park rondom
de Citadella is het een stuk rustiger.

2
3
4

OVER DE ROUTE
Deze route door het middeleeuwse Boeda brengt je vooral bij monumenten en
biedt prachtige vergezichten over Boedapest en de Donau. Shoppers komen hier
niet aan hun trekken. De klim naar de Citadella aan het eind van de wandeling is
best lang en zwaar. Je kunt de Citadella ook met een hop-on hop-off bus
bereiken. Of ga in plaats daarvan naar de Rudas Thermen, waar onlangs een
spectaculair nieuw wellnessgedeelte is bijgebouwd.
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weinig tijd? DIT ZIJN DE HOOGTEPUNTEN:
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+ NATIONALE SZÉCHÉNYI BIBLIOTHEEK + BATTHYÁNY TÉR
+ MARSEPEINMUSEUM + SÁNDORPALEIS + BUDAVÁRI SIKLÓ
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dE wijken
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De Burchtwijk is in twee kenmerkende stukken op te delen: de oude stad met
smalle straatjes, gebouwd rondom de Matthiaskerk, en het gedeelte met paleizen, gedomineerd door het Boedapaleis van de Habsburgers. De stad Boeda
is hier in de 13e eeuw ontstaan, vanwege de hoge ligging direct aan de rivier.
Onder koning Matthias bloeide de stad in de 15e eeuw op tot een zeer welvarende plek. In de eeuw daarna, tijdens de Turkse overheersing, raakte de stad
in verval. Maar onder de Habsburgers in de 18e en 19e eeuw maakte Boeda
weer een periode van grote welvaart door. Aan restauratie en bescherming van
het cultureel erfgoed op de Burchtheuvel wordt de grootste zorg besteed. Zo
zijn in 2014 na grootschalige opknapwerken het voormalige Hoofdkwartier van
het Leger (in puin sinds 1945) en de Várkert Bazár (gesloten sinds de jaren 80)
weer geopend voor het publiek.
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TIPS
// Zeker doen als je voor
het eerst in
Boedapest bent
// Een lange wandeling;
je kunt 'm splitsen
// Goed voor de
zondag
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relax in the park!

Ligt de Burchtwijk nog iets van de Donau af, de Gellértheuvel lijkt als een steile
rots direct uit de Donau omhoog te rijzen. Boven heb je een schitterend uitzicht
over Boeda en Pest. Als je daar staat, bedenk dan dat er voor 1849 niet één brug
over de Donau lag, en dat de afzonderlijke steden Boeda, Óboeda en Pest pas
in 1873 werden samengesmolten tot Boedapest. Op de kop van de rots staat
de Citadella die door de Habsburgers werd gebouwd na de opstand van de
Hongaren in 1848.
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Kettingbrug
Budavári Sikló
Boedapaleis
Magyar Nemzeti Galéria
Matthiasfontein
Historisch Museum
Boedapest
Nationale Széchényi
Bibliotheek
Sándorpaleis
Opgravingen
Voormalig legerhoofdkwartier
Ruszwurm Cukrászda
Herend
Sziklakórház
Maria Magdalenakerk
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Litea
Vár: a speiz
Koller Galéria
Museum van de
Muziekgeschiedenis
Matthiaskerk
Vissersbastion
Nagyi Palacsintázója
Uitzicht op het parlement
Lánchíd Söröző
Bortársaság
Zhao Zhou
Zona
Marvelosa
Várkert Bazár
Semmelweis Medisch
Museum
Ivócsarnok
Rudas Thermen
Gellértmonument
Citadella
Grotkerk
Gellértbad
Vrijheidsbrug
Tramlijn 2

ROUTE 4 > ANDRÁSSY ÚT & HET STADSPARK
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ROUTEBESCHRIJVING 4 (ca. 8,5 km)
Vanaf het Hősök tere (Heldenplein) 1 loop je recht op de kunsthal Műcsarnok
af 2 . In de winter kun je schaatsen, in de zomer roeien aan de Olof Palme
sétany 3 . Wandel de brug over en ga na de brug rechtsaf. Loop over de binnenplaats van het Vajdahunyad Kasteel 4 . Sla na het kleine bruggetje rechtsaf
voor een wandeling in het park. De hal van het badhuis 5 is de moeite waard
om te bekijken. Via de dierentuin 6 en het restaurant in het meer 7 , kom je
weer op het Heldenplein. Aan je rechterhand is het Museum voor Schone
Kunsten 8 . Ga de Andrássy út in. Drink thee in de Aziatische tuin 9 . Iets verder,
bij Magház 10 , kun je terecht voor zowel de kleine als grote trek. Loop verderop
een rondje op Kodály Körönd 11 . Stop voor ecogebak op nummer 68 12 , bezoek
het huis van Franz Liszt 13 en eet iets bij Vegan Kozmosz 14 . Loop terug en
steek de boulevard over. Voor een indrukwekkend verslag van Hongarije onder
het communisme breng je een bezoek aan het Terror Háza 15 . Sla rechtsaf
Eötvös utca op en ga links naar Szondi utca. Daar kun bij Slow Foodiez 16
goedkope, maar smakelijke vegetarische en vegan gerechten eten. Steek de
boulevard over en ga linksaf Jókai utca op voor lekkere koekjes 17 . Op Jókai tér
en op Andrássy út zijn voldoende eet- en drinkgelegenheden 18 19 20 21 22 . Ga
rechts de Nagymező u. in. Daar ligt het fotomuseum 23 . Sla linksaf Zichy Jenő
u. in en dan rechts Hajós u. voor bijzondere tassen 24 . Links om de hoek kun je
lekker eten en relaxen in Le Petit Bistrot 25 . Keer terug en loop na het operagebouw 26 te hebben bekeken rechts weer Andrássy út op. Loop de boulevard
af tot aan het grote Elisabethplein 27 . Wandel terug via de parallelweg 28 en ga
de Székely Mihály u. rechts in voor een chic diner 29 . Heb je zin in kleurrijk
snoep, ga dan naar Sugar! 30 . Bij de Nagymező u. ga je links voor iets lekkers
bij Két Szerecsen 31 en bezoek je rechts het Capa Center 32 . Loop een stukje
terug en ga rechts de Paulay Ede u. weer in. Drink koffie bij Café Zsivágó 33 .
Verderop worden filmsterren gekleed 34 . Links om de hoek, bij Menza 35 , kun je
iets eten voordat je een concert bezoekt in het Liszt Ferenc Conservatorium 36 .
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ROUTE 1 > BURCHTWIJK & GELLÉRTHEUVEL

BEZIENSWAARDIGHEDEN
De Kettingbrug, of de Széchenyi Lánchíd, was de eerste brug (1849) die de
steden Boeda en Pest met elkaar verbond. De bouw vond plaats op initiatief van
1

graaf Széchenyi, omdat hij eerder door het slechte weer de Donau niet had
kunnen oversteken om een begrafenis bij te wonen. In de Tweede Wereldoorlog
werd de brug door Hitlers troepen opgeblazen en na een reconstructie werd hij
in 1949 weer geopend. Hij wordt bewaakt door vier imposante leeuwen, die
volgens de legende geen tong zouden hebben. Die hebben ze wel, maar je kunt
ze alleen van bovenaf zien.
széchenyi istván tér / clark ádám tér, tram 2 széchenyi istván tér, tram 19, 41 clark
ádám tér

Keizerin Elisabeth (Sissi of, in het Hongaars, Erzsébet) woonde enkele jaren in
het paleis dat de Habsburgers hier in de 18e eeuw bouwden. Dat werd in 1945
3

volledig verwoest. Wat je nu ziet is herbouwd en lijkt alleen nog van buiten op
het paleis van weleer. De binnenkant met aankleding uit de periode 1960-1970
kun je zien wanneer je een van de musea bezoekt die in het Boedapaleis zijn
gevestigd.
szent györgy tér 2, bus 16 dísz tér

De vaste, zeer uitgebreide collectie van Magyar Nemzeti Galéria (het
Hongaars Nationaal Museum) laat de Hongaarse geschiedenis van de middel
eeuwen tot de 20e eeuw zien. De tijdelijke tentoonstellingen staan meestal in
het teken van een Hongaarse kunstenaar en zijn over het algemeen prachtig.
4

boedapaleis, gebouwen a, b, c en d, szent györgy tér 2, www.mng.hu, telefoon
12019082, open di-zo 10.00-18.00, entree huf 1400, bus 16 dísz tér

Koning Matthias was koning van Hongarije in de 15e eeuw. De bronzen
beeldengroep van de Matthiasfontein geeft de legende weer van de koning en
zijn geliefde Ilonka. De twee ontmoetten elkaar toen de koning incognito aan het
jagen was. Nadat zij, een meisje van het platteland, achter zijn ware identiteit
kwam, realiseerde ze zich dat hun relatie onmogelijk was. Ze stierf aan een
gebroken hart.
5

noordelijke binnenplaats van het boedapaleis, bus 16 dísz tér
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ROUTE 2 > BELVÁROS & ERZSÉBETVÁROS

ETEN & DRINKEN
Leves. (spreek uit als ‘le-ves pont’) betekent simpelweg ‘soep punt’. Hongaren zijn dol op soep en rond lunchtijd is het hier standaard druk. Het dagelijks
2

wisselende menu bestaat uit vier soepen. In combinatie met een belegde
baguette is dit een gezonde, snelle en vullende maaltijd die bovendien goed
smaakt! De soep eet je aan een van de statafels of je bestelt een take away
en zoekt een bankje in de buurt van de Károlyi-palota. In de zomer is de verfrissende (koude) fruitsoep een aanrader.
vámház körút 14, fb levespont, telefoon 302417760, open dagelijks 11.00-19.00, prijs
huf 990, metro m3, m4, tram 47, 47b, 49, bus 9, 15, 115, trolly 83 kálvin tér

SonkaArcok betekent ‘hamgezichten’, wat in het interieur op enkele foto’s
ook grappig wordt uitgebeeld. De moderne bistro is gespecialiseerd in Spaanse
4

en Hongaarse hammen, salami’s en kazen. Heerlijk om een grote schotel met
elkaar te delen. Er staan ook lekkere warme gerechten op de kaart.
kecskeméti utca 2, www.sonkaarcok.hu, telefoon 17946137, open zo-wo 11.00-0.00,
do-za 11.00-2.00, prijs huf 2000, metro m3, m4 kálvin tér
17

Belvárosi Disznótoros is een combinatie tussen een slagerij en een fastfoodrestaurant waar je lekkere en vullende Hongaarse vleesgerechten kunt eten
of meenemen. Op deze locatie kun je enkel aan een statafel eten, maar bij het
restaurant in Király u. kun je ook zitten. Aanraders zijn de mangalitsa (wolvarken)
en de hurka májas, een worst gevuld met rijst en lever. Als je de hurka véres
bestelt, krijg je een worst gevuld met rijst en bloed.
6

károlyi utca 17, www.belvarosidisznotoros.hu, telefoon 706022775, open ma-za 9.0019.00, prijs huf 1600, metro m3, bus 5, 7, 8E, 110, 112, 113E, 178 ferenciek tere

Centrál Kávéház is al jaren een begrip in de stad. Een plek om even rustig de
krant te lezen onder het genot van een kop koffie. Het huidige café is een exacte
kopie van het origineel uit 1887. Je kunt hier ook uitstekend eten.
8

károlyi mihály utca 9, www.centralkavehaz.hu, telefoon 12662110, open dagelijks
8.00-0.00, prijs huf 4000, metro m3 ferenciek tere
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ROUTE 3 > LIPÓTVÁROS, MARGITEILAND & ÓBOEDA
26

Op het Margiteiland staat een aantal hotels, waarbij het Danubius Grand Hotel
nogal opvalt. Het bestaat uit twee gebouwen; een is oud, de ander relatief
33

nieuw. Bij het oude gebouw hoort het Széchenyi Grill Terrace, dat zich aan de
rand van een groot grasveld bevindt. Hier kun je heerlijk eten en drinken en je zit
er fijn in de schaduw van de bomen.
margitsziget, telefoon 18894700, open ma-za 12.00-15.00 & 19.00-23.00, prijs huf
4500, tram 4, 6 margitsziget, bus 26 szállodák

SHOPPEN
De Deense Gitte Nielsen heeft jarenlang in Boedapest gewoond, en vond in
een pand naast de basiliek de ideale plek om haar modemerk Dagminell te
2

lanceren. Ze specialiseert zich in handtassen, schoenen, sjaals en accessoires.
De kleding en juwelen in de winkel zijn van andere Deense ontwerpers, zoals
Day, Rutzou en Style Butler.
szent istván tér 2, www.dagminell.com, telefoon 12669919, open ma-vr 10.00-18.00,
za 10.00-17.00, metro m1, m2, m3 deák ferenc tér

Pozsonyi Kisvendéglő ligt net even buiten de grote boulevard (Szent István
körút). Hierdoor zul je minder toeristen en meer locals tegenkomen dan in het
centrum. De gerechten zijn traditioneel, goedkoop en zeer vullend. Het restaurant
is verdeeld over twee etages, maar als je gezellig wilt zitten, is beneden de beste
plek.
27

radnóti miklós u. 38, fb pozsonyikisvendeglo, telefoon 17874877, open ma-vr 9.00-0.00,

In de meeste boekenwinkels in Boedapest kun je weinig als je het Hongaars
niet machtig bent. Dit is anders bij Bestsellers; zij hebben het grootste en
recentste aanbod aan Engelse, Franse en Duitse boeken, magazines en dagbladen. Als je wat langer in de stad bent, kun je er ook een vaste bestelling voor
tijdschriften plaatsen. Neem ook een kijkje tussen de dvd’s.

za-zo 10.00-0.00, prijs huf 2600, trolly 75, 76 radnóti miklós u., tram 4, 6, bus 6 jászai

október 6. utca 11, www.bestsellers.hu, telefoon 13121295, open ma-vr 9.00-18.30, za

mari tér

10.00-17.00, zo 10.00-16.00, metro m3 arany jános utca

De originele vitrine uit 1938 wordt nog steeds gebruikt om gebak te etaleren.
De rest van inrichting is gemoderniseerd, maar ademt nog steeds luxe van
halverwege de 20e eeuw. In Dunapark Kávéház kun je ’s avonds goed dineren
en overdag is het leuk om koffie te drinken met een gebakje erbij, vooral het
kleine limoengebak is een aanrader. Vergeet niet om ook even een wandeling in
het naastgelegen park te maken.

De Belvárosi Piac is niet zo groot en beroemd als de Grote Markthal aan de
Donau, maar hij is wel heel knus. De markthal van het vijfde district (Belváros)
is nog altijd in gebruik als echte markt, veel andere zijn supermarktjes uit een
keten geworden. Je ziet hier nog veel smeedijzer. Ga zeker ook naar de bovengalerij: die is helemaal vernieuwd, en zit nu vol leuke bistrootjes. Goedkoper
dan uit eten in een restaurant, en goede kwaliteit.

pozsonyi út 38, fb dunapark1938, telefoon 17861009, open ma-vr 8.00-23.00, za-zo

hold utca 13, open ma 6.30-17.00, di-vr 6.30-18.00, za 6.30-14.00, metro m3 arany

10.00-23.00, prijs huf 4700, trolly 75, 76 szent istván park

jános utca
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ROUTE 1 > BURCHTWIJK & GELLÉRTHEUVEL
27

Boekenwinkel en theehuis Litea zit al meer dan twintig jaar in een aller
aardigst glazen gebouwtje, verborgen op de binnenplaats van de Fortuna
16

passage. Centraal staat een antieke, blauwbetegelde gaskachel. Bestel een
koffie of thee terwijl je de geschiedenis-, kunst- en reisboeken openslaat. Je vindt
er ook niet al te toeristische ansichtkaartjes, en cd’s met Hongaarse volksmuziek.
hess andrás tér 4, www.litea.hu, telefoon 3756987, open dagelijks 10.00-18.00, bus 16
szentháromság tér

Hongarije is misschien nog niet zo bekend als wijnland, maar er worden wel
degelijk zeer goede wijnen geproduceerd. Bortársaság biedt een uitgebreide
25

keus. Experts geven uitleg bij de wijnen uit de verschillende regio’s. Laat je verleiden door een stevige rode wijn uit Villány of een zoete dessertwijn uit Tokaj.
lánchíd utca 5, www.bortarsasag.hu, telefoon 12251702, open ma-vr 10.00-21.00, za
10.00-19.00, tram 19, 41 of bus 16, 86, 105 clark ádám tér

LEUK OM TE DOEN
groene details. Hier kun je terecht voor ontbijt, lunch en diner – de eerste twee
zijn echte aanraders. De kaart is uitgebreid. Vooral in de zomer, maar eigenlijk wel
het hele jaar door, is bodzaszörp szódával (limonade van vlierbloesem) een
lekkere dorstlesser.
lánchíd utca 13, www.marvelosa.eu, telefoon 12019221, open di-za 10.00-22.00, zo

Je kunt de Budavárheuvel natuurlijk te voet beklimmen, maar de Budavári
Sikló brengt je in twee minuten naar boven. Onderweg heb je al een mooi
uitzicht. De kabelbaan is in 1870 gebouwd en in 1986 volledig gerestaureerd. Ga
in de bovenste wagon zitten (of staan) voor een goed zicht op de Donau, de
Kettingbrug en Pest. In het station hangen oude foto’s van de kabelbaan.

10.00-18.00, prijs huf 2500, tram 19, 41 of bus 16, 86, 105 clark ádám tér

clark ádám tér, www.bkv.hu, telefoon 12120207, open dagelijks 7.30-22.00, prijs enkele

2

reis huf 1000, retour huf 1700, tram 19, 41 of bus 16, 86, 105 clark ádám tér

SHOPPEN

szentháromság utca 5, www.herend.com, telefoon 12251051, open ma-vr 10.00-18.00,

Ga voor een prachtig uitzicht op Boeda en Pest naar het Vissersbastion, als
het even kan ’s avonds. De torens staan symbool voor de zeven Magyaarse
stammen waaruit het huidige Hongarije is ontstaan. Het bastion is lang niet zo
oud (1895) als de stadsmuren waarop het is gebouwd en het middeleeuwse
plein waaraan het ligt. Vroeger werd op het plein vis verkocht, vandaar de naam.
Let op: tijdens het hoogseizoen verschijnen er uit het niets toegangspoortjes
voor de bovengalerij, en moet er entree worden betaald.

za 10.00-14.00, zomerseizoen ook za-zo 10.00-16.00, bus 16 szentháromság tér

szentháromság tér, open beneden altijd open, boven afhankelijk van poortjes, entree

Bij Herend koop je handbeschilderd en verguld porselein. Dat wordt sinds
1826 gemaakt in de plaats Herend, vlak bij het Balatonmeer. Halverwege de 19e
eeuw was Herend hofleverancier van de Habsburgers. Het bekendste en meest
bekroonde motief bestaat uit vlinders en bloemen in Chinese stijl.
12
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beneden gratis, boven hoogseizoen huf 800, bus 16 szentháromság tér
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ALGEMEEN
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TIJD OVER
Als je de routes uit deze gids volgt, kom je vanzelf langs de belangrijkste highlights van de stad. Toch zijn er ook buiten de routes nog wel een aantal plekken
en bezienswaardigheden die zeker de moeite waard zijn om te bezoeken. Ze
staan hieronder kort toegelicht. Let wel: sommige zijn moeilijk te voet te bereiken vanuit het centrum, maar met het openbaar vervoer kun je er goed komen.
In het westen van de stad ligt een prachtig gebied om te wandelen in de
Boedaheuvels: Normafa. Letterlijk betekent Normafa ‘Normaboom’, naar de
A

opera Norma. Halverwege de 19e eeuw zong namelijk een operazangeres een
aria daaruit bij een oude beukenboom. Het gebied is goed bereikbaar met het
openbaar vervoer. Je komt met de bus aan op een pleintje waar zich onder meer
het Síház (Skihuis) bevindt. Hier kun je na het wandelen iets eten en drinken en
heerlijk in de zon zitten. Het heet niet voor niets Skihuis, want als het sneeuwt
kun je in Normafa skiën. Op de heuvel ernaast ligt de Erzsébet-observatietoren,
het hoogste punt van Boedapest. Wandel erheen of stap voor HUF 600 in het
treintje dat door kinderen wordt bediend, de gyermekvasut (di-zo 9.00-16.00, zie
www.gyermekvasut.hu).
síház: eötvös út 59, normafa, www.normafa.hu, telefoon 13596508, open dagelijks
9.00-17.00, prijs huf 500, vanaf széll kálmán tér bus 21a normafa

De 42 beelden in het Memento Park zijn allemaal uit de communistische
periode van 1945-1989 in Hongarije. Lenin, Marx, Engels en ook Hongaarse
communisten torenen hoog boven je uit. De beelden stonden ooit verspreid door
de hele stad. Er zijn ook beelden die de vriendschap tussen Hongaren en Sovjets
en vrijheid uitbeelden. Het park is lastig te bereiken. Je kunt er op twee manieren
komen. De eerste is de makkelijkste: dagelijks vertrekt om 11.00 uur vanaf Deák
Ferenc tér bij de halte met het bordje ‘Memento Park’ een rechtstreekse bus
(HUF 4500 retour, inclusief entree). De andere optie is om vanaf Deák Ferenc
tér metro 3 naar Kálvin tér te nemen en daar over te stappen op metro 4 naar
Kelenföld vasútállomás. Vanaf daar brengt bus 101E je naar bushalte Memento
Park.
B

hoek balatóni út / szabadkai utca, www.mementopark.hu, telefoon 14247500, open
dagelijks 10.00-zonsondergang, entree huf 1500
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In de heuvels van Boeda bevinden zich niet alleen waterbronnen, maar ook
een heel stelsel van ondergrondse gangen en grotten. Twee daarvan kun je met
een gids bezoeken. De Szemlő-hegyi-barlang (Szemlő-hegyi grot) is twee kilometer lang en rijkelijk bedekt met mineralen. De lucht in deze grot is zo zuiver,
dat die wordt gebruikt voor behandeling van mensen met astma en andere
luchtwegaandoeningen. De wandeling over een gehard pad van 250 meter is
heel toegankelijk, zelfs voor kinderwagens en rolstoelen. Het bezoek duurt
ongeveer veertig minuten. De temperatuur is altijd 12 °C, dus breng een jas of
trui mee.
C

pusztaszeri út 35, www.szemlohegyi.atw.hu, telefoon 13256001, open wo-ma 10.0016.00, entree huf 1300, bus 29 szemlő-hegyi-barlang

Om de Pál-völgyi barlang (Pál-völgyi grot) te bezoeken, moet je wat avontuurlijker zijn aangelegd. Bij deze tocht van ongeveer drie kwartier moet je
door enkele nauwe doorgangen kruipen en ladders beklimmen. Een jas of trui
en wandelschoenen zijn een must. De grot is befaamd om de druipsteenformaties, zoals ‘het orgel’ en ‘de bijenkorf’. Wil je zowel de Szemlő-hegyiD
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ALGEMEEN

Wil je veel uitgaan, kies dan geen hotel in Boeda, want dan moet je telkens een
tram of taxi nemen. Het bruisende nachtleven speelt zich af in Pest. In de Joodse
wijk met de ruïnebars zit je midden in het feestgewoel. Kies een hostel als
Wombats of Maverick City Lodge. Gozsdu Court Aparthotel zit zelfs in Gozsdu
Udvar.
Rustiger en stijlvol logeren kan in Casati (bij de Opera), Hotel President (bij het
parlement) of Palazzo Zichy (Józsefváros). In de Burchtwijk in Boeda is boetiekhotel Baltazár een aanrader. In de stad is ook een ruim aanbod aan appartementen. Kijk op www.timetomomo.com voor nog meer hoteltips in Boedapest.

www.timetomomo.com
WE HEBBEN ONZE FAVORIETE HOTELS IN DE
LEUKSTE WIJKEN VAN DE STAD BIJ ELKAAR
GEZET. KIJK ONLINE & BOEK DIRECT.
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Geniet elke seconde en
maak van je citytrip een
feel good experience
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BOEDAPEST

En ga voor nog meer informatie, de
leukste wijken, de ﬁjnste hotels en de
laatste nieuwe tips over Boedapest naar
www.timetomomo.com/boedapest

