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Rendelje meg ON-LINE: www.budapestinfo.hu

3 ingyenes múzeum

Ingyenes tömegközlekedés

2 ingyenes vezetett városlátogató túra

10-50 % kedvezmény több, mint 100 helyen

a hivatalos városkártya

KÉRJÜK, 
TÖLTSE KI HELyESEN 

BUDAPEST KÁRTyÁJÁT!
A Budapest Kártya használata

(ld. 77. és 89 oldalak)

Aláírás

Hónap

Nap

Óra

• kártyatípusok: 24h, 48h, 72h, Walking 48h, Junior 48h 
• kapható a reptéren, Turista Információs pontokon,

  szállodákban, fontos metróállomásokon
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Budapest üzenete

1

Budapest összeköt
Duna
A Duna a világ legnemzetközibb folyója, 10 országon, 4 fővároson (Bécs, Pozsony, Budapest, 
Belgrád) folyik keresztül, vízgyűjtő területe további kilenc országra terjed ki, és ezzel 19 országot 
és 81 millió embert kapcsol össze.

KoDály-móDszer
„Legyen a zene mindenkié”. Kodály megalkotott egy olyan zenepedagógiai módszert, amely az embert 
már óvodás korától neveli zenei készségeinek megőrzésére, továbbfejlesztésére. a világ számos 
országában használt módszer szerint a gyermek első találkozása a zenével nemzetének népdal-
kincse legyen, majd később ismerkedjen más népek népdalaival, mégpedig az adott nyelven, mivel 
minden nemzetnek célja értékeinek megőrzése, zenei hagyományainak ápolása és továbbadása.

FölDalatti
a kontinens első földalattija a Vörösmarty teret köti össze a Hősök terével, a Széchenyi 
Fürdővel és Zuglóval.

szaBaDság híD
Az esténként kivilágított budapesti hidak közül 2010-ben a szabadság híd nyerte az 
auroralia-díjat, amelyet a legszebb energiatakarékos közvilágítás érdemelhet csak ki. A hídon 
összesen 584 db LED-es világítótestet helyeztek el, melyeket kifejezetten erre a hídra terveztek 
(Tungsram-Schréder). Az új lámpa a Dunalednevet kapta. A budapesti Duna-part a Szabadság 
híd és a Margit-sziget közé eső része az UNESCO világörökség része.

 Budapest felemel
VilágöröKség
Shirley Bassey-t, Céline Diont és Sebestyén Mártát az Unesco Artist for Peace-cím köti össze. 
Budapest hatalmas része tartozik unesCo Kulturális világörökségi védelem alá: a Duna-part 
látképe és a Budai várnegyed, a Műszaki Egyetem néhány épülete, a Gellért fürdő, a Gellért-hegyi 
Szabadság-szobor és a Citadella, a Parlament, a Magyar Tudományos Akadémia és a Gresham-
palota, valamint az Andrássy út teljes vonalának épületei, a millenniumi földalatti és a Hősök tere.

PusKás
Magyarország legnagyobb, valaha élt focistája, Puskás Ferenc Magyarországon összesen 349 
mérkőzésen 358 gólt lőtt, majd a Real Madrid játékosaként „Pancho” néven 179 mérkőzésen 
159-et. Későbbi edzői pályafutása olyan távoli vidékekre is elszólította, mint Chile, Szaud-Arábia, 
Egyiptom, Paraguay vagy Ausztrália, így nincs a Földön olyan kontinens, ahol ne ismernék a 
nevét. 2006-ban a nemzet halottjaként temették el a budapesti Szent István Bazilikában.

ruBiK KoCKa
Amióta Rubik Ernő 1974-ben feltalálta a Rubik kockát, a világ egyik legjobban fogyó játéka 
lett, és több mint 350 milliót adtak már el belőle. Az első Rubik-kirakó versenyen 1981-ben 38 
másodperces eredmény született, míg a jelenlegi világrekord 7,08 másodperc. 

Pál utCai FiúK
A Pál utcai fiúk a külföldön legismertebb magyar regény. Olaszországban, Lengyelország-
ban és Japánban például kötelező vagy ajánlott iskolai olvasmány.

Budapest feltölt
gyógyFürDőK
Magyarországon közel 1300 regisztrált termálkút van és 150 meleg vizes gyógyfürdő. Tapolcán 
található Európa egyetlen barlangfürdője, a Hévízi tó pedig a kontinens legismertebb meleg (33 
°C) gyógyvizű tava. A fővárosban két tucat fürdő és 13 gyógyfürdő van. Magyarország  ás-
ványvíztermelése 2000-ben 385 millió liter volt.

iható CsaPVíz
A budapesti csapvíz minősége az európai nagyvárosokkal összehasonlítva az élvonalban 
van. Egy UNESCO tanulmány szerint a vízminőség vonatkozásában a magyarországi ivóvize 122 
közül a 14. A tatabányai vízaknából származó csapvízre például 2009-ben engedélyezték az 
ásványvíz megnevezés használatát.

liszt-éV 2011
Liszt Ferenc rendkívül termékeny zeneszerző volt, rengeteg darabot komponált, életműve  az át-
iratokkal együtt 1400 alkotásra tehető. A fáma szerint a „zseni zeneszerző” 13 éves volt, amikor 
egy bécsi koncertje után odalépett hozzá Beethoven és elragadtatásában homlokon csókolta 
a gyermeket. születésének kétszázadik évfordulója alkalmából tartandó Liszt-év számos 
kulturális programot kínál. www.liszt-2011.hu

Budapest új arca

Az emblémában a Duna, mint kék szalag jelenik meg, 
amely a „rajta áthaladó hidak” mentén hajtva egy 
könnyed, friss megjelenésű jellé alakul. A jelben indi-
rekt módon megjelenő asszociációk fedezhetőek fel, 
mint például a szerethető városra utaló szív, vagy a 
kezdőbetű, a „B” betű. 
A kék szalagból megformált Duna utal azokra az érté-
kekre, amelyeket a víz és a folyó közvetít: folyamato-
san megújul, újjászületik, dinamikája van, átlényegül 
és felfrissít. A gazdag és színes múltból táplálkozik és 
a reményteli jövőbe tart, a keleti és a nyugati világot 
köti össze.

„Szeretem Budapestet, mert ahhoz képest, hogy főváros, 
mindenhova könnyedén el lehet jutni; élhető és könnyed. 
Nagyon szeretem a Dunát, a város sok parkját, vásár-
csarnokait, és a nagyon sok jó színházat, művészetet, 
ami mindennap elérhető.”

lázár Kati, Kossuth-díjas színművésznő

www.budapestinfo.hu
     www.facebook.com/budapestinfo



repülővel
Ha a reptérre érkezéskor Budapest Kártyát vásárolunk, akkor kedvezményesebben vehetjük 
igénybe a reptéri minibuszt és a Belvárosba tartó vonatot. Praktikus megoldás az Airport 
minibusz, amely 2900 Ft-ért a város bármely címére elviszi az utast. A retúrjegy (ára 4990 Ft) 
fél évig érvényes. (www.airportshuttle.hu). Városba jutás vonattal: Ferihegy 1-ről hétköznap 
60, hétvégén pedig mintegy 45 járattal (300 Ft, menetidő kb. 30 perc).
Terminálok
Ferihegy 1 – a fapados járatok terminálja. Ferihegy 2A – a Schengen-övezetbe tartozó járatok 
terminálja. Ferihegy 2B – a Schengen-övezeten kívül eső járatok terminálja. 
Menetrend: www.bud.hu • Központi információ: 296-9696 

Vonattal
Budapest 25 fővárossal áll közvetlen vasúti összeköttetésben. A napi nemzetközi járatok szá-
ma meghaladja az ötvenet. Budapest–Bécs között háromóránként indul vonat, a menetidő 2,5 
óra. Az Intercity-járatok a főváros és a nagyobb vidéki városok között járnak.
Pályaudvarok 
Budapesten három nagy nemzetközi pályaudvar működik: Keleti pályaudvar, Nyugati pályaudvar, Déli pályaud-
var. A pályaudvarok egyben metróállomások is: Keleti és Déli pu.: 2-es metró, Nyugati pu.: 3-as metró).
Nonstop telefonos jegyrendelés (MÁVDIREKT): (36-40) 49-49-49 • Külföldről hívható telefon-
szám: (+36-1) 371-9449 • Információ: www.mav.hu, www.elvira.hu

autóbusszal
A belföldi járatok a város több pontjára érkeznek. A nemzetközi járatok pályaudvara a Népliget. 
A Volánbusz Rt. a következő országokból (és országokba) szállít utasokat: Ausztria, Belgium, 
Bulgária, Csehország, Dánia, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Lengyel-
ország, Litvánia, Macedónia, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Románia, 
Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna.
Népliget 219-8086, Stadionok 220-6227 • Árpád híd 412-2597, Etele tér 382-4905 • Széna tér 201-
3688 • Online jegyvásárlás: www.volanbusz.hu • Infó: 382-0888 (H–P: 8–18, Szo–V: 8–16)

hajóval
Bécsből és Pozsonyból április és október között szárnyashajóval érkezhetünk. A Dunán a Szé-
chenyi Lánchíd és a Szabadság híd között három nagy nemzetközi kikötő működik.
Mahart Passnave, 484-4013, www.mahartpassnave.hu, www.szemelyhajozas.hu

autóval (ld. 45. oldal))

Magyarország 5 autópályája és 4 főútvonala közül (a 8-as kivételével) nyolc Budapestről indul. 
Autópályadíj (E-matrica) fizetése az M1-es, M3-as, M5-ös, M6-os és M7-es autópályákra kötelező 
(határátkelőknél, nagyobb benzinkutaknál vagy on-line és SMS-ben a mobilszolgáltatóknál váltha-

tó). Alkoholt a vezető semmilyen mennyiségben nem fogyaszthat, az ittas vezetésért kiszabható 
bírság meghaladhatja a 100 000 Ft-ot (kb. 350 euró). A sebesség felső határa lakott terüle-

ten 50, lakott területen kívül 90, autóúton 110, autópályán 130 km/óra. 
A Magyar Autóklub 24 órás segélyhívószáma: 188. 13 nyelven információ aktuális útlezárások-

ról, elterelésről, matricaárakról: www.autopalya.hu • Nemzetközi információ: 345-1777

időjárás 
Mérsékelt égöv, kontinentális éghajlat, négy évszak. Legmelegebb hónap: július, augusztus 
(28–35 °C). Leghidegebb hónap: december, január (–15–0 °C). Budapesten a napsütéses 
órák száma éves viszonylatban is elég magas, április és szeptember között meghaladja a 8 
órát. Általában kevés csapadék a jellemző, májusban, júniusban és novemberben vannak je-
lentősebb esőzések.

munkaszüneti napok
A munkaszüneti napok a nemzeti ünnepek (március 15., augusztus 20., október 23.) és május 
1. kivételével a keresztény naptárt követik: január 1., húsvéthétfő, pünkösdhétfő, mindenszen-
tek, karácsony, karácsony másnapja (december 25–26.).

időzóna 
A közép-európai időszámítás van érvényben: GMT+1 óra. Nyári időszámítás (márciustól októ-
ber végéig): GMT+2 óra.

telefon 
Magyarország hívószáma: 36, Budapesté: 1, a Magyarországon belüli távhívás és a mobil-
telefonok előhívószáma: 06. A budapesti telefonszámok 7 számjegyűek, a vidékiek pedig (a 
körzetszámmal együtt) 8 jegyűek. Magyarországról külföldre a 00-t tárcsázva kezdeményez-
hetünk hívást.
A mobiltelefonok a 06 vagy a +36 tárcsázása után kilencjegyűek és 20, 30 vagy 70-es elő-
hívószámuk van.
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hivatalos Budapest turista információs Pontok:
Deák Ferenc tér, 1052 Budapest, Sütő u. 2. Nyitva: 8-20
Liszt Ferenc tér, 1061 Budapest, Andrássy út 47. Nyitva: 12-20
Budapest Airport Terminál 1: 8-22, Terminál 2A: 8-23, Terminál 2B: 10-20
Budai Vár, Szentháromság tér 6., 1014 Budapest, Nyitva: 9-19
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FelFedező séták és kirándulások
Nevezetességek, látNivalók



1. Budai Vár és a Mátyás-templom 
A budai Vár és a teljes várnegyed Budapest leghíresebb és egyik leglátogatottabb tu-
risztikai nevezetessége. A királyi palota az ország egyik szimbóluma; a XIII. századtól 
csaták, háborúk színhelye. A Várnegyedben három templom – köztük a Szentháromság 
téren álló Mátyás-templom vagy Budavári Koronázó Főtemplom, nagy történelmi múltra 
visszatekintő műemlék, Budapest egyik legszebb és leghíresebb katolikus temploma –, 
öt múzeum, több történelmi jelentőségű épület, emlékmű és színház is van. A Halász-
bástyáról és a Nemzeti Galéria előtti térről fenséges a panoráma, a Duna egyik legszebb 
szakasza látható innen. 

2. Lánchíd 
A főváros első, műemlék hídja, háttérben a budai Várral csodálatos látvány, ami sok 
turistát csalogatott már Budapestre. Gróf Széchenyi István felkérésére William Tierney 
Clark tervező és Adam Clark kivitelező építették meg 1839–1849 között. A világháborús 
pusztításokat ez a dunai híd sem élte túl, 1949-ben, készítésének 100. évfordulóján 
építették újjá. A budai oldalon található alagút tetejére gyalog is fel lehet jutni, ahonnan 
kiváló látkép nyílik a Dunára. 

Top 10 LáTniVaLó
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Budapesten a római kor emlékhelyei, a ma is használatos török fürdők, a gótika, a barokk örökségei, a szecessziós és a Bauhaus 
építészeti emlékek szinte egymás mellett találhatók meg. Két UNESCO-világörökségi helyszínnel is büszkélkedhet a város: a Duna-
parti látkép 1987, az Andrássy út 2002 óta. 

3. országház 
A Duna partján áll az ország legnagyobb épülete, az Országgyűlés állandó helyszíne, a 
neogótikus stílusban épült Parlament. Az épületegyüttest 1884–1904 között építették 
Steindl Imre tervei szerint. A 691 helyiségből álló építmény hossza 268 m, kupolájának 
magassága 96 m. 2000 óta az Országházban láthatóak a magyar koronázási jelvények: 
Szent István koronája, a jogar, az országalma és a reneszánsz kori kard. 

4. Hősök tere 
A hatalmas terület három fő eleme az 1896-ban épült Műcsarnok, az 1906 decembe-
rében átadott Szépművészeti Múzeum és a kettőt vizuálisan összekötő Millenniumi em-
lékmű, melynek 36 m magas középső oszlopán Gabriel arkangyal a Szent Koronát és az 
apostoli kettős keresztet tartja. Az emlékmű eklektikus stílusban épült, félköríves alakban. 
A bal és a jobb oszlopcsarnokban a magyar történelem hét–hét neves személyiségének 
bronzszobra áll.

Kilátás a Várból: 
a Lánchíd és az 

országház

a Lánchíd és a Budai vár



BKV tömegközlekedés
A Budapest Kártya érvényességi ideje alatt korlátlanul 
utazhat a BKV Zrt. járatain: villamoson, trolibuszon, 
metrón, kisföldalattin, fogaskerekűn, autóbuszon 
(teljes vonalon), valamint a HÉV-en Budapest köz-
igazgatási határáig. Ferihegy 1-es és 2-es terminált 
a belvárosból a Deák téren a M3-as metróra felszáll-
va, majd Kőbánya-kispesti végállomáson a 200E 
BKV buszra átszállva érhetik el a legegyszerűbben. 

www.bkv.hu

Walking Tour pest
Múlt és jelen találkozása! Gyalogos városnéző túra 
idegenvezetővel, angol nyelven a város pesti oldalán. A 
túra során bepillantást nyerhetnek a XXI. századi Buda-
pest mindennapjaiba es nyüzsgő forgatagába, ugyan-
akkor a város utcáin kalandozva megcsodálhatjak az 
elmúlt századok lenyűgöző építészeti remekeit, a pesti 
oldal történelmi nevezetessegéit. Regisztrációs szám: 
U-001226. Ld. 44. oldal

indulás: 1014 Budapest Szentháromság tér 6.

www.budapest-tours.hu   

7

indulás: 1051 Budapest, Sütő utca 2.

www.budapest-tours.hu   

Nevezetességek, látNivalók

info@budapest-tours.hu
Tel.: (H-P: 9:00-18:00):  
(+36-1) 299-0808   
0-24h Tel.: (+36-70) 282 0710

www.budapest-tours.hu   
info@budapest-tours.hu
Tel.: (H-P: 9:00-18:00):  
(+36-1) 299-0808   
0-24h Tel.: (+36-70) 282 0710
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Indul minden nap 14:00, 
19:00 (élõ zenével) és 22:00 órakor

INTERNETES FOGLALÁS:
www.t icket . info .hu

Információk és jegyfoglalás: (+36/1) 317-13-77

1,5 órás sétahajózás a Dunán, vacsorával valamint ebéddel

Üdülési csekk és
Sodexho utalvány

elfogadóhely

hungaria konc magyar kicsi 2011.qxp  2011.03.24.  13:00  Page 1

ingyenes

ingyenes

ingyenes

Walking Tour Buda
Az igazi budapesti élmény! Gyalogos városnéző túra ide-
genvezetővel, angol nyelven a világörökség részét képező, 
lenyűgöző hangulatú Budai Várban. A zegzugos, macs-
kaköves utcákon barangolva megtekinthetik a Budai Vár 
legfőbb nevezetességeit, megismerkedhetnek a várhoz 
kötődő tortenelmi eseményekkel, legendákkal, érdekessé-
gekkel, gyönyörkodhetnek a Királyi Palota pompás épület-
együttesében, valamint az egyedülálló budapesti panorá-
mában.  Regisztrációs szám: U-001226. Ld. 44. oldal

Ld. térkép

Ld. térkép

Budapest kártya partNerek
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5. Szent istván Bazilika 
A Szent István Bazilika Magyaror-
szág egyik legjelentősebb egyházi 
épülete, Budapest egyik legnagyobb 
idegenforgalmi nevezetessége. A 
Szent István-kultusz fő helyszíne. Itt 
őrzik ereklyeként a bazilika névadó-
jának, a magyar államalapító király, 
I. (Szent) István épségben maradt 
mumifikálódott jobb kezét, a Szent 
Jobbot. Budapest legnagyobb temp-
lomának kupolája a város minden 
pontjáról látható. A klasszicista stí-
lusú bazilika 1851-től 1905-ig épült 
és itt helyezték örök nyugalomra az 
egyik leghíresebb magyart, Puskás 
Ferenc labdarugót 2006-ban. 

6. andrássy út 
Az Andrássy út Budapest 2310 m hosszúságú, egységes architektúrájú sugárútja, amely 
a Belvárost köti össze a Városligettel. Az Andrássy út az alatta haladó Millenniumi Föld-
alatti Vasúttal és a végében fekvő Hősök terével együtt 2002-ben a világörökség része 
lett. Budapest eklektikus épületeinek színe-java itt látható, számos gyönyörű, belső teret, 
szobrot, szökőkutat rejtő bérházzal és az Ybl Miklós tervei alapján épült Operaházzal. 

7. Dohány utcai zsinagóga 
A világ második és Európa – az amszter-
damival együtt – legnagyobb zsidó temp-
loma. 1854–59 között épült romantikus 
stílusban, Feszl Frigyes közreműködésé-
vel, Ludwig Förster tervei szerint. A há-
romezer ülőhelyes zsinagógát erőteljes 
keleties hatás, sokszínű nyerstéglahasz-
nálat és a belső térben látható öntöttvas 

szerkezet jellemzi. A II. világháború 
idején itt volt a budapesti gettó ha-

tára. 

8. Margit-sziget 
A Margit híd és az Árpád híd között elnyúló karcsú, 2,8 km hosszú sziget a főváros leg-
szebb parkja. A szigeten középkori szakrális építészeti emlékek, szoborsétányok, az 
UNESCO által védettnek nyilvánított víztorony és a híres zenélőkút mellett strand, futópá-
lya, szálloda, éttermek, szórakozóhelyek is találhatók. 

9. Budapest gyógyfürdői 
A város hivatalosan 1934-ben 
nyerte el a fürdőváros címet, de 
már az ókori rómaiak is élvezték a 
természetes hőforrások kincseit. 
Naponta 70 millió liter gyógyvíz 
buzog fel az eddig feltárt 118 ter-
mészetes forrásból, 21–78 Celsi-
us-fokon. Budapest 15 gyógyfür-
dője közül 10 egész évben nyitva 
tart. Budapest számos ivókútjá-
ból pedig meg is kóstolhatjuk a 
gyógyhatású vizeket. 

10. Gellérthegy és a Citadella 
A Gellérthegy a főváros 
népszerű kirándulóhelye. Itt 
található a Citadella – egy 
egykori erődítmény, ame-
lyet az 1848–49-es sza-
badságharc leverése után, 
1854-ben emelt a Habs-
burg-uralkodóház. Innen 
látható a világörökséget ké-
pező budapesti panoráma a 
legteljesebb pompájában. A 
hegy nevezetességei még: 
Szent Gellért püspök szob-
ra, a Szent Gellért Szikla-
templom és a Szabadság-
szobor.
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A város, amit a Top tíz látnivaló mögött rejlik.
Itt élünk a mindennapokban, de valóban ismerjük városunk nevezetességek mögött 
rejlő igaz kincseit? Ismerje meg a felszín mögött rejlő részleteket: eldugott parkok 
ösvényei, romkocsmák és klubok félhomálya, néptelen utcácskák felbecsülhetetlen 
érték homlokzatokkal, megbúvó szerelmi kegyhelyek, falfreskók és falikutak, melyek 
szavak nélkül mesélnek a városról, megannyi történelmi relikvia és emlék, távolról 
semminek tűnő legendás szépségek, a város különféle figurái és hősei, mindez a 
híres látnivalók és a mindennapi élet mögött csak néhány lépésnyire. 

A budapestUNDERGUIDE egy kevésbé ismert, új világot mutat be.

A megismerésért, a megértésért, a megélésért vagy a játékért.//A tudásért, a csapatért, szerelemből, 
ajándékba, meglepiből, vagy csak úgy // Családoknak, barátoknak, gyerek csoportoknak, fiataloknak, 
időseknek, hiperaktívoknak és mozgáskorlátozottaknak//Budapestieknek és vidékieknek, határon inneni 
és - túliknak.// Gyalog, bringával, rickshaw-val, motorral, busszal, hajóval, repzivel, lovas kocsival vagy 
görkorival //Egy-két órában vagy egy egész napban.// Kényelmesen, vagy sportosan.// Magánszemélyek-
nek, kis csoportnak, nagy csoportnak, partnereknek, cégeknek vagy egy egész birodalomnak.//Játékosan, 
csapatépítősen, feladatosan, vagy minden részletében spontánul…a lényeg: mindig személyre szabottan!

Keressen fel minket az Ön személyre szabott Budapestéért!

Reptér–Városközpont  
(nyugati pu.) vonat transzfer
Vonattal Ferihegy 1. és Nyugati pályaudvar között. 2011-
ben is 20% kedvezmény a retúr és az egyúti utazásokra 
is! Ráadásul az InterCity járatok is pótjegy nélkül igénybe 
vehetők! A Ferihegyi repülõtér 1-es termináljáról átszállás 
nélkül juthat be vonattal a város szívében lévő Nyugati 
pályaudvarra. Kedvezményesen válthat menetjegyet a 
teljes szakaszra, mindkét irányba megszakítás nélküli 
utazáshoz.

absolute walking tour
Absolute Walk – All in one tour goes daily at 10:30 am.  
Historical Walk - Jewish Budapest, WWI and WWII,  
communism, 1956 Revolution – Every Tu, Thu, Su at 
3:00PM. Night Stroll & Boat Cruise – Every M, W, F, 
Sa at 8:00PM. Market Hall Visit, Food & Wine Tasting 
(reservation required)- Every M, W, F, Sa at 11:30AM.  All 
tour depart from Deák Sq. Church steps.

angolul

Depatrure from Deák tér

www.absoluteTours.com

Red Star Túra – Memento park 
busz-transzfer és tárlatvezetés
Oda-vissza buszjárat, 50 perces, angol nyelvű személyes 
vezetés a Memento Parkban. Kényelmes és gyors utazás, 
érdekes vezetés. Tények, legendák, titkok és pletykák a 
kommunista időszakról, a gigantikus szobrokról és az 
egykori pártvezetőkről. Ajándék: egy eredeti kommunista 
kitüntetés! Indulás minden nap 11 órakor (07.16. – 08.28. 
között délután 3 órakor is). Ld. 94-95. oldal

indulás a Deák térről

www.mementopark.hu

-20%

-50%

-50%

Nevezetességek, látNivalók

Budapest Liszt Ferenc Airport  
Terminal 1–Budapest Nyugati Pályaudvar 
Tel.: (+36-40) 49-49-49

Tel.: (+36-1) 269-3843 
bookings@absolutetours.com

Tel.: (+36-1) 424-7500
office@mementopark.hu
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Ld. térkép

Ld. térkép

Ld. térkép

www.mav-start.hu

Jelentkezés – további programok:  
budapestUNDERGUIDE Utazási Iroda  
és Programszervező Műhely  
www.underguide.com
budapest@underguide.com
+36.30.908.15.97

Budapest új megközelítésben  
a budapestUNDERGUIDE-dal
Személyre szabott - élmény ajándékok, - városfelfedező séták, - programok

budapestUnDERGUiDE – a felelősségteljes  
és fenntartható utaztatás a szívügyünk.

Budapest kártya partNerek



Halászbástya 
I., Halászbástya, 03.15.–10.15. 9–23-ig belépőt kell váltani. 10.16.–03.14. szabadon 
látogatható. 

A Halászbástya Dunával párhu-
zamos főhomlokzata 140 méter 
hosszúságú, csúcsos süvegű 
kőtornyai a hét magyar hon-
foglaló vezért szimbolizálják. 
A régi budai várfalak helyén a 
Mátyás-templom átépítésével is 
megbízott Schulek Frigyes ter-
vei alapján épült 1895 és 1902 
között, neoromán stílusban. A 
neve arra utal, hogy a közép-
korban a várfalnak ezt a részét 
a halászok céhe védte.

Magyar állami operaház 
VI., Andrássy út 22. 
(353-0170, www.opera.hu) 
Az Operaház 1884. szeptem-
ber 27-én nyílt meg a Bánk 
bán nyitányával. Az épület 
neoreneszánsz stílusban épült 
Ybl Miklós tervei alapján. A 
gazdagon díszített belső terek 

neves magyar művészek, 
többek között Than 

Mór, Lotz Károly és 
Székely Bertalan 

munkái. 

VáRoSnézéS

Ha csak ötletszerűen sétálunk a városban, akkor is számos olyan épület, városrész mellett haladunk el, amelyeknek mind megvan a 
maga története, különleges hangulata. A következő oldalakon olyan sétákat, túrákat kínálunk, amelyek az ismert nevezetességektől 
az egyedi, esetenként meghökkentő megoldásokig igyekszik a várost felfedezni szándékozók segítségére. 

Gresham palota 
V., Roosevelt tér 5–6. (268-6000, www.fourseasons.com/budapest) 

A magyar szecessziós 
építészet kiemelkedő épü-
lete. Quittner Zsigmond 
és a Vágó fivérek tervei 
alapján épült 1907-ben, a 
londoni The Gresham biz-
tosítótársaság budapesti 
székházaként. Földszintjén 
egykor a híres Gresham 
Kávéház működött. A Gre-
sham Palotában jelenleg 
a Four Seasons Gresham 
Palace Hotel luxusszálloda 
működik. 

Gül Baba türbéje 
II., Mecset utca 14.,  
bejárat: Türbe tér 1. (326-0062) 
03.01.–10.31.: H–V: 10–18, 
11.01.–02.28.: H–V: 10–16 
A Rózsadomb keleti lejtőjén Gül 
Baba türbéje – 16. században épült 
török sírkápolna – arra az időre 
emlékeztet, amikor Magyarország 
jelentős része török uralom alatt 
állt. A legutóbbi helyreállítás során 
a mára zarándokhellyé lett türbe 
mellett létrehoztak egy igazi török 
kávézót is. 

Nevezetességek, látNivalók
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Információk és jegyfoglalás: (+36 1) 317-13-77

&

Indul minden nap 14:00, 
19:00 (élõ zenével) és 22:00 órakor

Információk és jegyfoglalás: (+36/1) 317-13-77

Internetes foglalás: www.ticket.info.hu

1,5 órás sétahajózás a Dunán, vacsorával valamint ebéddel

Magyar Folklor

www.ticket.info.hu

Üdülési csekk és
Sodexho utalvány
elfogadóhely

hungaria konc magyar kicsi 2011.qxp  2011.03.25.  9:46  Page 3



Yellow zebra Bike Tours & Rentals
50% OFF Regular retail rates. Full day or more bike rentals 
and daily bike tours. Bike tours go April to Oct everyday 
from 11AM meeting at Deák Square in front of the church 
steps. In July & Aug tours go twice daily 11AM & 5PM. Cost 
is 5500 HUF Adults and 5000 HUF Students.  Bike rentals 
from Discover Budapest.

anGoLUL

www.yellowzebrabikes.com

Budapest City Segway Tours
Get 30% off any Budapest City Segway Tour from 
the regular retail prices. Open all year round. Daily 
Superior or Grand city tour at 10AM, Mini afternoon 
tour at 2:30PM & Evening tour at 6PM (6PM tour goes 
only Apr-Oct). Advanced reservations required please 
visit or call to reserve your spot! 

Budapest Urban adventures
A Budapest Urban Adventures tapasztalt idegenvezetője 
segítségével ismerje meg épületeinket, kukkantson be a 
helyiek életébe, fedezzen fel apró titkokat és érezzen rá, 
mi mozgatja ezt a várost! ”Budapest Sights and Spas” 
és ”Budapest Explorer” elnevezésű angol nyelvű, 1-12 
fős túráink naponta indulnak. Budapest Sights and Spas 
indulás: Gellért fürdő bejárat naponta 16:00-kor, regiszt-
ráció szükséges. Budapest Explorer indulás: Margit-híd 
pesti hídfő naponta 09:30-kor, regisztráció szükséges.

11

Nevezetességek, látNivalók

-50%

-30%

-30%

Információk és jegyfoglalás: (+36 1) 317-13-77

&

Indul minden nap 14:00, 
19:00 (élõ zenével) és 22:00 órakor

Információk és jegyfoglalás: (+36/1) 317-13-77

Internetes foglalás: www.ticket.info.hu

1,5 órás sétahajózás a Dunán, vacsorával valamint ebéddel

Magyar Folklor

www.ticket.info.hu

Üdülési csekk és
Sodexho utalvány
elfogadóhely

hungaria konc magyar kicsi 2011.qxp  2011.03.25.  9:46  Page 3

1065 Budapest, Lázár utca 16.
(+36-1) 269-3843
bookings@yellow- 
zebrabikes.com

1065 Budapest,  
Lázár utca 16
(+36-1) 2693-843
budapest@citysegwaytours.com

Tel.: (+36 30) 9926-049
info@budapest-
urbanadventures.com

6Ld. térkép

Depatrure from Deák tér

indítás: bejelentkezéssel

indítás: bejelentkezéssel

www.citysegwaytours.com

www.budapest-urbanadventures.com

Budapest kártya partNerek
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Liszt Ferenc zeneakadémia 
VI., Liszt Ferenc tér 8. (342-0179) 
A Zeneakadémia szecessziós jellegű épületét Korb Flóris és Giergl Kálmán tervei alapján 
1904–1907-ig építették. Az épületben találhatók Róth Miksa díszüveg- és üvegmozaik-
munkái, Körösfői-Kriesch Aladár freskói, valamint a pécsi Zsolnay-kerámiagyár eozin-
mázas csempéi és díszei. 

Magyar Tudományos akadémia 
V., Roosevelt tér 9. (411-6100, www.mta.hu) 
1860-ban országos gyűjtés indult a székház felépítésére, a tervpályázatot 1861-ben 
írták ki. A kivitelezés 1862 tavaszán kezdődött Ybl Miklós és Szkalnitzky Antal vezetésé-
vel, a felavatásra 1865-ben került sor. A díszterem freskói Lotz Károly alkotásai. 

országos postatakarékpénztár 
V., Hold utca 4. 
A Magyar Királyi Postatakarékpénztár épületét 1901-ben adták át, Lechner Ödön és 
Baumgarten Sándor tervei alapján épült. Ma a Magyar Államkincstár működik benne. 
Lechner Ödön legdekoratívabb épülete. 

párizsi nagyáruház 
VI., Andrássy út 39. (484-8000) H–V: 10–22 
Az 1910-ben nyílt Párizsi Nagyáruház volt az első jelentősebb áruházépület, Budapes-
ten. Az Andrássy út felé néző homlokzata szecessziós stílusú, a Paulay Ede utca felé 
néző rész neoreneszánsz jegyeket visel. Ma könyvesbolt, benne kávéház Lotz Károly 
freskóival. 

Balettintézet 
VI., Andrássy út 25. 
Az Operaházzal szemben álló Dreschler-palota Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei sze-
rint épült, 1883–1886 között. Az egykori Dreschler Kávéház termei évtizedekig adtak 
ott otthont a Balettintézetnek és az Artistaképzőnek. Jelenleg zárva, új funkciójáról még 
nincs döntés. 

Földtani intézet 
XIV., Stefánia út 14. (251-0999, www.mafi.hu) Cs, Szo–V: 10–16 
A Magyar Állami Földtani Intézet Magyarország legrégebbi, ma is működő tudományos 
kutatóintézete. A magyar szecesszió kiemelkedő alkotása, amely Lechner Ödön tervei 
alapján 1898–99-ben épült. 

Városliget 
A budapesti Városliget volt a világ egyik első nyil vános, mindenki számára nyitott parkja. 
A millennium idején épült meg rajta a Hősök tere, a Vajdahunyad vára, majd folyamatosan 
a ma látható épületegyüttes. Cirkusz, fürdő, múzeumok. 

párizsi  
nagyáruház

A szecesszió építészetének világhírű, iskolateremtő mestere és a magyar 
szecessziós építészet megteremtője. Iskoláit Pesten végezte, majd 1866–
68 között a berlini Bauakademie-n képezte tovább magát. Építészete ang-
liai tanulmányútjai után változott meg gyökeresen. Letisztult formavilága a 
Postatakarékpénztár épületénél érvényesül a legtökéletesebben. Szobra áll 
az Iparművészeti Múzeum előtt és a margitszigeti Művész sétány mellett. 
Hamvai a Fiumei úti sírkert 28. parcella díszsorának 19. sírhelyén talál-
hatók.

lechner ÖdÖn (1845–1924) 

Városliget
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budapestUnDERGUiDE utazás - 
és eseményszervező  
manufaktúra
GoLocal! Személyre szabott, non-touristic, privát, 
gyalogos városfelfedezés. A nevezetességek mellett 
ismerje meg Budapest turisták elől rejtett arcait is.  
A programot az ön érdeklődésének megfelelően ala-
kítjuk ki. Ár (4 óra): Budapest Kártyával - 30%: 55 EUR 
/ túra 1-4 fő, 5 főtől: + 13 EUR / fő. Nyelv, kezdési hely 
és időpont: ön választja

Budapest – pozsony – Bécs 
szárnyashajó - MaHaRT
ápr. 30. – júl. 30.  BUDAPEST – BÉCS: kedd, csü-
törtök, szombat. BÉCS – BUDAPEST: szerda, péntek, 
vasárnap; júl. 31. – aug. 27. BUDAPEST – BÉCS: 
naponta. BÉCS – BUDAPEST: naponta; aug. 28. – 
okt. 2. BUDAPEST – BÉCS: kedd, csütörtök, szom-
bat. BÉCS – BUDAPEST: szerda, péntek, vasárnap. 
Ld. 92. oldal

Cityrama Sightseeing Tours
Why punish your feet walking?! Meet at the Cityrama 
office and Join a bike tour in Pest & Buda! Price includes: 
City bike; 3 hour tour; Guide (English and/or German); 
Helmet; Safety Vest; 1 Drink. April – October: daily except 
Mon., Tue. at 11:00 a.m. Reservation needed! Price: 
5.000,- HUF  with Budapest Card: 3.500,- HUF

anGoLUL, néMETÜL

Klasszikus városnézés + parlament 
Városnézés idegenvezetővel. Fotóstop: Hősök tere, 
Citadella. 45 perces séta a középkori várnegyedben. 
Kiegészíthető 1 órás Parlament látogatással. (naponta 
kivétel hétfő és vasárnap). Ülések alatt a Parlament 
a lemondás jogát fenntartja. Naponta 11.00 órakor.  
Családi kedvezmény: szülövel együtt utazó gyerekek 
részére 12 éves korig ingyenes! 
2 NYELV ÉLŐ: ANGOL - NÉMET

oldtimer program Centrum
A honlapon szereplő árakat alapul véve 30% kedvez-
mény a számla végső értékéből. Egy Citroen Traction 
Avant  a technikatörténet számára örök érték, az Ön 
számára pedig örök élmény. Válassza ki programjaink 
közül az Önnek legmegfelelőbbet, vagy tervezze meg 
egyedi igénye szerinti örömautózását! Autónk, sze-
mélyzetünk biztosítja a maradandó élményt.

-30% -30%

-30%
-30%

-30%
-30%

Nevezetességek, látNivalók
Duna Corso – MaHaRT
1 órás városnéző sétahajó 11 nyelvű idegenvezetéssel. 
A jegyár magában foglal egy welcome drinket. Ápr. 1. – 
ápr. 30. és szept. 26. – okt. 30. naponta 10 alkalommal 
óránként; máj. 1. – szept. 25. naponta 12-13 alkalommal 
óránként. Ld. 19. oldal

Tel.: (+36 30) 9081-597
golocal@underguide.com

Tel.: (+36-1) 318-1223
ertekesites@mahartpassnave.hu

Tel.: (+36 1) 3024-382
cityrama@cityrama.hu

Tel.: (+36-1) 318-1223
ertekesites@mahartpassnave.hu

Budapest, 1061 Dalszínház u. 
10. az Opera mellett
Tel.: (+36-30) 9992-858
gabor@felfedezoklub.hu

9
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Programcentrum Travel Agency, 
Tel.: (+36-20) 944-9091,
(+36-1) 317-7767,
sales@programcentrum.hu

www.underguide.com

www.www.szemelyhajozas.hu

www.szemelyhajozas.hu

www.programcentrum.hu

www.oldtimerbudapest.comwww.cityrama.hu

indítás: bejelentkezéssel

1051 Budapest, Vigadó téri hajóállomás (5., 6. )

1051 Budapest, Vigadó téri hajóállomás (5., 6. )

indulás: a Deák térről

indítás: bejelentkezéssel1054 Budapest Báthory u. 22.

Ld. térkép Ld. térkép

Ld. térkép

Ld. térkép

Budapest kártya partNerek



Gyaloglóélmény
Mindegy, hogy a hét páros vagy páratlan napjára esik látogatásunk, hiszen a hét minden 
napján választhatunk vezetett sétát. Páratlan napokon Buda, páros napokon pedig Pest 
legfontosabb épületei, látnivalói érintésével indulnak séták, magyar és angol nyelven, 
reggel 10-kor.
Buda: I., Szentháromság tér 6. (Magyar Kultúra Alapítvány Háza) 
Pest: V., Sütő utcai Tourinform-iroda elől (a Deák tér mellett)

Utazás a város mélyén
A túravezetők célja, hogy a főútvonalakról letérve Budapest olyan arcát is megmutas-
sák, amely ugyanúgy szerethető, csak kevésbé ismert. A nyolcadik kerület mélyére vagy 
a felújítások után lassanként újra látható, szintén nyolcadik kerületi Palotanegyedbe 
szervezett sétáik garantáltan új vonásokkal gazdagíthatják Budapest-képünket.
Bejelentkezés szükséges: www.beyondbudapest.hu, 06-20-332-5489

Buszos kaland
A klasszikus föl- és le-szállós vál-
tozatban is bevethetjük magun-
kat a városi forgatagba, csupán 
a rengeteg megálló egyikénél kell 
elcsípnünk a vásonéző buszt. A 
jegy 24 órán át érvényes a színes 
buszokon. Kiváló lehetőség az 
első élmények begyűjtésére, egy 
hangulatos utca megjegyzésére, 
az esti bár- vagy étteremlátoga-

tás megtervezésére. 
w w w.hoponhopof f.hu, 

374-7070 és www.programcentrum.hu, 317-9746

VáRoSi TúRáK

Budapest elég nagy ahhoz, hogy a kötelező programokon kívül időt hagyjunk a tematikus programokra is, bőven marad még felfe-
deznivaló. Speciális sétaútvonalakkal, városrészek bemutatására vállalkozó túrákkal vagy akár riksás kirándulással is bővíthetjük 
ismereteinket, miközben remekül szórakozhatunk.

Csobbanás
Egy pillanat alatt érhetünk a 
szárazföldről a folyóba Bu-
dapest egyik leglátványosabb 
közlekedési eszközével, a 
kétéltű vízibusszal. A kezdet-
ben a gyanútlan járókelőkből 
riadalmat kiváltó jármű lát-
ványát mára már megszok-
ták a budapestiek. A Magyar 
Tudományos Akadémiától (V., 
Roosevelt tér) induló járat töb-
bek között a Parlament, a Hősök tere, az Opera és a budai Vár érintésével sajátos felfede-
zőtúrát kínál. www.riverride.com, egyéni: 332-2555, csoportos: 354-3939

Hajókázás
A Budapestet kettészelő 
Duna tökéletesen alkalmas 
arra, hogy elegáns távolság-
ra a belvárosi forgatagtól, 
ám mégis szó szerint a város 
közepén haladva ismerjük 
meg a fontosabb látnivalókat. 
Minden persze nem látszik 
egy hajóról, de nem is ez a 
cél. Kedvünkre válogathatunk 
a nappali és az esti hajóutak, 
sétahajózások közül, többféle 
hosszúságban és többféle 
hajóméretben.
www.szemelyhajozas.hu, www.legenda.hu, és www.hungariakoncert.hu

Nevezetességek, látNivalók
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WoRLD HERiTaGE ToUR
Budapest világörökségi látnivalóit bemutató városné-
zés privát idegenvezetővel számos nyelven. Min. lét-
szám: 2 fő. Min. időtartam: 2 óra angolul, 4 óra más 
nyelveken. Indulás: 10.00-16.00. Találkozás: Erzsébet 
tér, turistabuszok megállója. M1, M2, M3: „Deák 
tér”. Közlekedés: gyalog és tömegközlekedéssel (3-4 
jegy külön fizetendő). 

3500 Ft/óra CARD: 2450 Ft/óra

indulás: a Deák térről

www.privatebudapest.com

zenés-táncos esti sétahajó - 
MaHaRT 
2,5 órás hajózás svédasztalos vacsorával és táncolási 
lehetőséggel. Ápr. 1. – ápr. 30. péntek és szombat; 
máj. 2. – okt. 2. hétfő kivételével naponta (kivéve aug. 
20.); okt. 8. – dec. 17. szombat*
*Nov. 5-től dec. 17-ig a Nemzetközi Hajóállomásról indul.

Indulás: 19:30 (Budapest, Vigadó téri Hajóállomás)
Érkezik: 22:00 (Budapest, Vigadó téri Hajóállomás)

Duna Bella 2 órás városnéző 
hajóút - Legenda
Duna Bella - 2 órás nappali városnéző hajóút margitszi-
geti sétával: 1 óra hajóút - 30 nyelvű idegenvezetés. 1 óra 
angol nyelvű vezetett séta a Margitszigeten. 1 pohár ital. 
Budapest legszebb és legújabb hajó flottája. Ingyenes 
Wifi a fedélzeten. A kedvezmény csak teljés árú felnőtt 
jegyre érvényes. 

City Tour Hop on Hop off
Ezek a Budapesten népszerű városnéző busz és hajójá-
ratok 24 órán át használhatóak egy jeggyel. A megállók 
a legfrekventáltabb budapesti turisztikai látnivalók kö-
zelében találhatóak: szabad le- és felszállási lehetőség 
van mindenhol. Az első piros emeletes busz reggel 10 
órakor indul a József Nádor térről. A jegy ára tartalmaz 
egy sárga és egy piros útvonalat és tartalmazza a vá-
rosnéző hajóutat is, mindhárom külön útvonalat jár be. 
Ld. 17. oldal.

Duna Bella 1 órás városnéző 
hajóút - Legenda
Duna Bella - 1 órás nappali városnéző hajóút: 1 óra 
hajóút - 30 nyelvű idegenvezetés. 1 pohár ital. Bu-
dapest legszebb és legújabb hajó flottája. Ingyenes 
Wifi a fedélzeten. A kedvezmény csak teljés árú felnőtt 
jegyre érvényes.

1061 Budapest, Andrássy út 2.

www.hoponhopoff.hu, www.citytour.hu

-30%

-30%

-20%

-20%

-30%

-30%

Nevezetességek, látNivalók
Dunai Legenda városnéző  
hajóút – Legenda 
Dunai Legenda - különleges esti városnéző hajóút: 
Csodálja meg Budapest fényeit a Dunáról. 1 óra hajóút 
- filmmel kisért, 30 nyelvű idegenvezetés. 1 pohár ital. 
Budapest legszebb és legújabb hajó flottája. Ingyenes 
Wifi a fedélzeten. A kedvezmény csak teljés árú felnőtt 
jegyre érvényes.

Tel.: (+36-20) 5345-819

Tel.: (+36-1) 318-1223
ertekesites@mahartpassnave.hu

Tel.: (+36 1) 317-2203,  
(+36 1) 266 4190
legenda@legenda.hu

Tel.: (+36-1) 317 2203,  
(+36-1) 266-4190
legenda@legenda.hu

Tel.: (+36-1) 374-7070, 
Fax: (+36-1) 374-7052

Tel.: (+36-1) 317-2203,  
(+36-1) 266-4190
legenda@legenda.hu

11 14

12 15

13 16

Ld. térkép Ld. térkép

Ld. térkép Ld. térkép

Ld. térkép Ld. térkép

1051 Budapest, Vigadó téri hajóállomás (5., 6.)

1051 Budapest, Vigadó téri hajóállomás (7.) 1051 Budapest, Vigadó téri hajóállomás (7.)

1051 Budapest, Vigadó téri hajóállomás (7.)

www.szemelyhajozas.hu

www.legenda.hu www.legenda.hu

www.legenda.hu
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Három keréken
Kedvező időjárás mellett riksával 
is nekivághatunk a városnak. Ha 
elkerülnénk a buszos túrák töme-
gét, ha nem akarunk vetekedni 
a minél jobb fotózási pozícióért, 
akkor a riksa a legjobb válasz-
tás. Az ötpercenként közlekedő 
háromkerekűekre 24 órán át ér-
vényes jeggyel szállhatunk le és 
föl a nevezetességeknél található 
megállókban.

www.budapestrickshaw.com, 06-20-999-2222
Különböző hosszúságú, vezetett riksás túrák közül is válogathatunk, de spontán is ka-
landozhatunk: www.pedicab.hu, 06-20-350-2522

Kalandok – Trabanttal
Az egykori szocialista blokk hétköz-napjainak hangulatát ígérik a szervezők, amikor is 
kicsinosított Trabantokat kínálnak kölcsönzésre. A volt NDK abszurd autója utólag ked-
ves kis járművé vált, ám hőskorában egy komolyabb emelkedő is zavarba hozta, az 
utasokat meg kétségbe ejtette. Ha Trabanttal utazunk, a járókelők is vidáman megbá-
mulnak majd bennünket. www.rentatrabant.com, 06-30-989-0531

Sportos műfaj
Egy kis egyensúlyérzékkel egy kalandtúra és 
egy városnézés elemeit keverhetjük össze, ha 
segway-re pattanunk és két lábon, de mégis ké-
nyelmesen fedezzük föl a várost. 
www.citysegwaytours.com/budapest, 
e-mail: budapest@citysegwaytours.com, 269-3843

Tekerve
Budapesten egyre több bicikliút könnyíti meg a bica-

josok életét. A gyermekbarát kölcsönzőkben pót-
kocsi, babaülések és gyermekkerékpár is ren-

delkezésre áll. Vezetett túrák és kölcsönzés 
is. www.bikebase.hu, 06-70-625-85-01 

és www.budabike.com

Tökéletes villamosjáratok
A budai Batthyány térrő indu-
ló 19-es és 41-es, valamint a 
pesti Jászai Mari térről induló 
2-es villamos a lehető legjobb 
választás a két part fölfedezésé-
re. Ha vállaljuk az esetenként 40 
perces menetidőt, akkor mind-
három járat Budapest egy-egy 
végébe visz. A 2-essel az egykor 
gyáraktól zsúfolt Soroksári útra, 
a 19-essel a Kelenföldi pályaud-
varra (ahonnan amúgy a Velencei-tó és a Balaton irányába indulnak vonatok), a 41-essel 
pedig a vadregényes Kamaraerdőbe jutunk.

A hegyi kalandok után a körutak 
látványos járatával a 4-es és 6-os 
villamosokkal is érdemes tenni 
néhány kört, amelyek szó szerint 
körbejárják a várost. A Petőfi híd 
budai hídfőjének közelében lévő 
Móricz Zsigmond körtér (6-os) 
és a Fehérvári út (4-es) az egyik 
végállomás, míg a másik a teljes 
körúton (József krt., Erzsébet krt. 
Teréz krt., Szent István krt. és 
Margit krt.) végighaladva a Margit 
hídon át a Moszkva tér. Európa 
egyik leghosszabb villamostípusa, 
az egyterű Combino Supra 54 
méter hosszú és 353 férőhely 
található rajta.

Különleges járművek
A külföldiek szemében csodaszámba menő kiskamasz vasutasok mellett, 
a Gyermekvasút arról is híres, hogy az első budapesti szabadtéri mozgó-
lépcső hűvösvölgyi állomásán épült 1956-ban. A libegő, a fogaskerekű, a 
sikló és a földalatti mind hozzátesznek egy-egy különleges színt a főváros 
közlekedéséhez (ld. a 26. oldalon).

no.1
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Gyetyafényes Vacsora a Dunán 
- Legenda
Töltsön egy felejthetetlen estét legújabb hajónk fedél-
zetén. Élőzene, mesés ízek és Budapest ámulatbaejtő 
fényei, garantáltan kellemes kikapcsolódás igérnek. 2,5 
óra hajóút, élőzene, 4 fogásos menü, ingyenes Wifi a 
fedélzeten. A kedvezmény csak teljés árú felnőtt jegyre 
érvényes.

Hop on Hop off Budapest 
Sightseeing
23 LANGUAGES. (időtartam: ca. 2, 5 óra), a jegyek 24 óráig 
illetve 48 óráig érvényesek! Keresse narancssárga buszainkat! 
Anyanyelvén ismerkedhet meg Budapest nevezetességeivel! 
Választhat zárt vagy cabrio buszainkból! A város számos pont-
ján lévő megállóinkban fel és leszállhat. A jegy árában benne 
foglaltatik: orange + pink tour + 2 x 1 órás hajó (nappal és este) 
+ 1 tányér magyar gulyás + 1 sör + bónusz füzet 20-60 % 
kedvezménnyel. Naponta 10.00-tól 17.30-ig 30 percenként.

indulás: a Deák térről

www.programcentrum.hu

RiverRide
RiverRide – The Floating Bus – Egyedülálló Élmény. A 
kétéltű RiverRide előbb a nyüzsgő utcákon haladva, majd 
a folyóba csobbanva a Dunáról mutatja be Budapest cso-
dálatos látványosságait. Naponta 10.00, 12.00, 15.00 és 
17.00 órakor indulunk, angol-német nyelvű, élő idegenve-
zetéssel a Roosevelt térről (Four Seasons Hotel mellett). 
Kedvezmény: RiverRide ajándéktárgy. Ld. 23. oldal.

indulás: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7/8

www.riverride.com

-10%

-20%

-10%

18

17

19

7/8. Tel.: (+36-1) 332-2555
info@riverride.com

Programcentrum Travel Agency, 
Tel.: (+36-20) 944-9091,  
(+36-1) 317-7767,                                               
sales@programcentrum.hu

Tel.: (+36-1) 317-2203,  
(+36-1) 266-4190
legenda@legenda.hu

City Tour Hop on Hop off LTD: H-1061 Budapest, Andrássy út 2.
Reservation: (+36 1) 374 7050 • Fax: (+36 1) 327 6690
Email: citytour@citytour.hu • www.hoponhopoff.hu 

 HOP ON HOP ON
®®GiraffeGiraffe

 
HOP OFF

 
HOP OFF

bUDAPEST CITY TOUr is highly recommended!bUDAPEST CITY TOUr is highly recommended!

Including 2 bus routes and 1 river cruise

LOW
COST
LINE

®

SPECIAL PRICE WITH BUDAPEST CARD
TICKET VALID 24 HOURS

CITY TOUR hop on Hop off LTD: H-1061 Budapest, Andrássy út 2. 
www.hoponhopoff.hu • Email: citytour@citytour.hu • Tel: +36 1 374 7050 

Audio Guided

16 Languages

Nevezetességek, látNivalók
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Városnézés élozenével, svédasztalos vacsorával és táncolási lehetoséggel

www.facebook.com/kiralyutcadesignutca

Éld át a multikulturális

Budapest élményét!

A belváros szívében, a Deák tértől és az Andrássy 

úttól néhány lépésre található Budapest 

Multikulturális Negyede, mely gyalog bejárha-

tó, viszonylag kis területen a város legváltozatosabb 

és legautentikusabb arcát mutatja éjjel-nappal egy-

aránt.

 
A Zsinagóga és a mellette elterülő zsidó negyed, 

a design üzletekkel tarkított Király utca, a kanyargó 

szűk utcák szemet gyönyörködtető építészeti em-

lékei, a rejtett kertek és házbelsők, valamint Buda-

pest híres romkocsmái teszik valóban izgalmassá és 

különlegessé ezt a városrészt! M
indemellett pedig az, 

hogy itt mindig történik valami; koncertek, fesztivá-

lok, shopping night-ok, kiállítások várják a láto-

gatókat egész évben.

Elhelyezkedés: Károly krt – Andrássy út – Teréz/

Erzsébet krt – Rákóczi út által határolt terület

Megközelítés: M1, M2, M3 Deák tér, 49-es villamos, 

4-6-os villamos

király utca.indd   1 3/23/11   12:21:02 PM
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Szent istván Bazilika 
V., Szent István tér, www.szentistvanbazilika.hu, H–P: 9–17, Szo: 9–13, V: 13–17 
Budapest legnagyobb templomának 96 m magas kupolája mindenhonnan látható. 
1851–1905 között épült. A klasszicista stílusú épület őrzi a magyarok legnagyobb 
ereklyéjét: a bazilika névadójának, Szent István királynak mumifikálódott karját, a Szent 
Jobbot. Kupolája körbejárható, lenyűgöző kilátással a városra. 

Mátyás Templom 
I., Szentháromság tér, H–Szo: 9–17, V: 13-tól (a mise után) 
Budapest legszebb és leghíresebb katolikus temploma. A 
Nagyboldogasszony nevét viselő királyi székesegyházat több 
szakaszban (a 13–15. század között) építették. Mai neogóti-
kus formáját 1896-ban szerezte a Schulek Frigyes irányította 
nagyszabású átépítés során. Freskóit, üvegablakait a kor leg-
nevesebb művészei, Lotz Károly, Zichy Mihály, Székely Bertalan 
készítették. 

Evangélikus templom
V., Deák tér,  H–P: 9–13, Evangélikus Országos Múzeum K–V: 10–18. A protestáns temp-
lomok puritanizmusának megfelelően a Deák tér arculatát markánsan meghatározó épüle-
tet a korai klasszicizmus egyszerűsége jellemzi. Kiváló akusztikája miatt gyakran helyszíne 
esti orgonahangversenyeknek. A templom melletti épületben, az Evangélikus Országos 
Múzeumban a magyarországi reformáció történetét bemutató kiállítás kapott helyet.

Szerb templom 
V., Szerb utca 2–4., látogatható na-
ponta. A szerb telepesek építették 
1698-ban, barokk stílusban. Belseje 
a görög katolikus templomok alap-

rajzát követi: a nők templomát fa 
mellvéd választja el a férfiak 

egy lépcsőfokkal mélyeb-
ben fekvő templomától. 

TEMpLoMoK, EMLéKHELYEK 

Az ókortól napjainkig tartó túrán vehetünk részt, ha fölkeresünk néhányat a főváros római kori emlékhelyei, templomai és egyházi 
épületei közül. Világvallások és az építészet csodás találkozása. 

Belvárosi Református Templom 
IX., Kálvin tér, mindennap. Neogót stílusú, 19. századi épület. Főbejáratának négyoszlo-
pos előcsarnokát Hild József készítette. 

Dohány utcai zsinagóga 
VII., Dohány u. 2., látogatás óránként induló vezetett csoportokkal 
Az 1859-ben felavatott épület nagysága a korabeli fővárosi zsidóság jelentőségét is jól 
mutatja. Ludwig Förster német építész, a bécsi akadémia tanára mór stílusú tervéből alig 
négy esztendő alatt épült meg. A szomszédos, azóta lebontott saroképületben (helyén 
ma Zsidó Múzeum) született 1860-ban Herzl Tivadar író, újságíró, a zsidó állam meg-
álmodója. 

Szent anna Templom
I., Batthyány tér 7., látogatható naponta a misék ideje alatt (6–18). A Szent Anna Temp-
lom egyike Budapest legszebb barokk épületeinek. A templom építése 1740-ben, Hamon 
Kristóf tervei alapján kezdődött el, 1761-es befejezése pedig Nepauer Mátyás nevéhez 
fűződik. Az ezt követő 200 év során a templomot háborúk, árvizek és földrengések súj-
tották, majd 1970–84 között helyreállították.

nagyboldogasszony Magyar ortodox Székesegyház 
V., Petőfi tér 2., naponta látogatható. Misék mindennap magyar és óorosz nyelven, gya-
kori kórusfellépések, kulturális programok.

aquincum 
III., Szentendrei út 139., 
www.aquincum.hu, hétfőn zárva. 
A mai Óbuda területén jelentős 
római város volt, két szabadtéri 
színházzal, így lehetséges, hogy 
Óbuda területén egy átlagos alul-
járóban is láthatunk római kori 
maradványokat.

Nevezetességek, látNivalók
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Szent istván Bazilika Kilátó
A Szent István Bazilika nemzetünk reprezentatív temploma. 
Benne a kor leghíresebb magyar művészeinek alkotásait 
találjuk meg.  Itt őrzik a Szent Jobbot, honalapító  István 
király mumifikálódott jobb kezét. A Panoráma Kilátóból 65 
méter magasból 360o-os körpanorámában gyönyörködhe-
tünk. Lépcsőn és lifttel is fel lehet menni. 500 (400) Ft/fő; 
Budapest Kártyával: 400 Ft/fő. Kétszáz forintos vagy egy 
eurós pénzadományokat várnak a budapesti Szent István-
bazilikába belépőktől 2011. március 15-től.

1051 Budapest, Szent István tér

www.basilica.hu

operalátogatás
Budapest a világ egyik legszebb operaházával büsz-
kélkedhet. A neoreneszánsz palotát angol, francia, 
magyar, nemet, olasz vagy spanyol nyelvű vezetéssel 
tekinthetik meg. Az időpontok esetenként változ-
hatnak. Ajándékbolt az Operaházban: komolyzenei 
Opera, Balett CD-k, DVD-k, könyvek; operaházi em-
léktárgyak; képeslapok, grafikák, fotók; emléktárgyak 
komolyzenei és balett témában.

1061 Budapest, Andrássy út 22.

www.operavisit.hu

Szent istván Bazilika Kincstár
A Szent István Bazilika nemzetünk reprezentatív temp-
loma. Benne a kor leghíresebb magyar művészeinek 
alkotásait találjuk meg. Itt őrzik a Szent Jobbot, hon-
alapító István király mumifikálódott jobb kezét. Az 
átépített Kincstár 2011. márciusában nyílt meg a 2. 
emeleten, kibővített kiállítási anyaggal. 

400 (300) FT/fő; Budapest Kártyával : 300 Ft/fő

pál-völgyi Barlang
Leginkább cseppköveiről lett nevezetes, bár jellem-
zőbbek rá a magas, hasadékszerű folyosók, a nagy 
szintkülönbségek és a hévizek által kioldott gömbsze-
rű oldásformák. Ötszáz méter hosszú, megújított túra-
útvonala sok izgalmat tartogat. A hőmérséklet egész 
évben 11 °C körüli. 

felnőtt belépő: 575 Ft; kedvezményes belépő: 450 Ft

Szemlő-hegyi Barlang
A mintegy háromszáz méter hosszúságú túraútvonalat 
bejárva az Európában ritkaságnak számító borsókő-
kiválásokban és gipszkristályokban gyönyörködhetnek 
a látogatók. A barlang levegője lehetővé teszi asztmá-
sok és légúti betegségben szenvedők kezelését.

felnőtt belépő: 475 Ft; kedvezményes belépő: 375 Ft

1025 Budapest, Szépvölgyi út 162.

www.palvolgyibarlang.hu

1025 Budapest, Pusztaszeri út 35.

www.szemlohegyi.hu

-20%

-20%

-20%

-10%

-50%

-50%
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zsinagóga
A Dohány utcai Zsinagóga 1855 és 59 között épült, 
Euró pa legnagyobb zsinagógája. A II. világháború idején 
a budapesti gettó része volt a régi zsidó negyed kapu-
jában található épület. A zsinagóga köré egész eszten-
dőben élő és működő vallás-kulturális élet szerveződik, 
ma is élő, aktív templomközösség használja. Liturgiai 
zenéje, kórusa és orgonája az európai zsidó zenei örök-
ség talán utolsó, páratlanul hallgatható része. 

Tel.: (+36-1) 317-2859;    
(+36-30) 703-6599
turizmus@basilica.hu

Tel.: (+36-1) 342-8949
info@zsidomuzeum.hu

Tel.: (+36-1) 317-2859;    
(+36-30) 703-6599
turizmus@basilica.hu

Tel.: (+36-1) 325-9505
palvolgy@dinpig.hu

Tel.: (+36-1) 325-6001
szemlohegy@dinpig.hu

Telefonszám: (+36-1) 332-8197
info@operavisit.hu
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1051 Budapest, Szent István tér

 www.basilica.hu

1075 Budapest, Dohány u. 2.

www.zsidomuzeum.hu
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Üzleti út vagy városnézés?
(Fedezze fel Budapestet a Sixttel! Foglalja le bérautóját
vagy igényeljen sofőrszolgálatot a www.sixt.hu oldalon)



Üzleti út vagy városnézés?
(Fedezze fel Budapestet a Sixttel! Foglalja le bérautóját
vagy igényeljen sofőrszolgálatot a www.sixt.hu oldalon)



a Ligetben 
Vidám park 
XIV., Állatkerti krt. 14–16.,  
www.vidampark.hu,  
belépő: 3300–4700 Ft 
Óriáskerék, dodzsem, Flying Circus 
és barlangvasút, néhány azok közül, 
amelyekért vagy odavannak vagy 
megborzonganak tőlük a gyerekek. 

Fővárosi állat- és növénykert 
XIV., Állatkerti krt. 6–12., 
www.zoobudapest.hu, belépő:  
1390–1990 Ft. 2 éves korig ingyenes 
Önfeledt kikapcsolódás, folyamatosan 
felújított részlegek, elefántház, jeges-
medvék. Csodálatos parkjának bejá-
rásához és a Pálmaházhoz legalább fél 
nappal számoljunk.

Fővárosi nagycirkusz 
XIV., Állatkerti krt. 12/a., 
www.maciva.hu, belépő: 2000–2800 Ft 
Artisták, bohócok és természetesen 
mindenféle állatok Európa egyik cirkusz-
fellegvárban. 

Budapest Bábszínház 
VI., Andrássy út 69., 
www.budapestbabszinhaz.hu,  
belépő: 800–1600 Ft 
A hatvanéves intézmény a kiváló ma-
gyar bábosok első számú bázisa. 

GYEREKEKKEL

Budapesten remekül szórakozhatunk a kisebbekkel, hiszen kiállítások, bábszínház, parkok várnak rájuk. Korosztályos választások 
kicsiknek és nagyoknak, hogy a család minden tagja számára élmény legyen a budapesti látogatás.

Millenáris és Csodák 
palotája 
II., Kisrókus u. 16–20., 
www.csodákpalotaja.hu, 
 belépő: 1100–1400 Ft 
Interaktív tudományos kiállítás, ahol 
szórakoztató és átélhető módon 
mutatják be a természet törvényeit, 
a fizika csodálatos világát. 

Füsti – Magyar  
Vasúttörténeti park 
XIV., Tatai út 95.,  
www.mavnosztalgia.hu,  
belépő: 400–600 Ft, 
0–4 éves korig ingyenes 
Nemcsak nézni és ámulni lehet a 
mozdonyokon, hanem ki is lehet 
próbálni őket mindenféle méret-
ben és típusban.

planetárium 
X., Népliget, www.planetarium.hu, 
belépő: 1200–1500 Ft 
Olyan népszerű előadások futnak 
itt, mint a Süni és a csillagok, amely 
elnyűhetetlen produkciója az 1000 
m2-es kupolájával egyedülálló épü-
letnek.

Nevezetességek, látNivalók
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Magyar Vasúttörténeti park
Európa legnagyobb szabadtéri, interaktív vasúti él-
ményparkja. Több mint 100 vasúti járműkuriózum 
parkol itt, közülük ötven ritka mozdony. Naponta le-
het mozdonyt vezetni, hajtányozni, fordítókorongozni, 
kerti vasutazni. Nyitva ápr.– okt. 10:00-18:00 Hétfő 
szünnap! Megközelíthető: a Nyugati pályaudvarról sze-
mélyvonattal, vagy a 30 és a 30A jelű autóbuszokkal. 
(A kedvezmény a nem Vasúttörténeti Park által szer-
vezett rendezvényekre nem érvényes! A kedvezmény 
mértéke tájékoztató jellegű.)

1222 Budapest Nagytétényi út 37-43.

www.tropicarium.hu

Bringóhintó
Kellemes kikapcsolódás és sportos szórakozás a 
Margitszigeten. Bringóhintók, kerékpárok és gyer-
mekjátékok kölcsönzése, melyek kiválóan alkalmasak 
a sziget feltérképezésre, kirándulásokra, családi ba-
rangolásokra és sportolásra. A Bringóvárat megtalálja 
a Margitsziget északi spiccéhez közel, a Hajós Alfréd 
sétány elején. Nyitva az év minden napján 8 órától 
sötétedésig.

Fővárosi nagycirkusz
A Fővárosi Nagycirkusz több mint 120 éve szórakoz-
tatja a nagyérdeműt a Városligetben. Egy évben 3 kü-
lönböző műsort mutatunk be, melyekben a magyar és 
a világ cirkuszművészeinek legjobbjai lépnek fel. Yana 
Sevcsenko vizirevű fantázia műsora kap főszerepet 
a Fővárosi Nagycirkuszban. Az április 2.-tól kezdődő 
show-műsorban nem csak a földön, a levegőben, ha-
nem a vízben is csodálatos attrakciókat láthat a nagy-
érdemű közönség.

új Tanyacsárda Felsőlajoson
Lovasbemutató és magyaros ebéd az új Tanya-
csárdában 

Kínálás frissen sült pogácsával és pálinkával. Lovas 
kocsizás a Pusztában. Látványos lovasbemutató lo-
vaglási lehetőséggel és az őshonos állatokat bemutató 
állatfarm megtekintésével. Végül pedig ízletes ebéd az 
étteremben. Előzetes bejelentkezés szükséges! Az ár 
az útiköltséget nem tartalmazza.

Budavári Labirintus
A Budavári Labirintus a Vár alatt húzódó barlangrend-
szer legnagyobb, legrendezettebb látogatható szaka-
sza. Az 1200 m hosszú barlang- és mélypince-rend-
szer ősi sziklamennyezetével, történelmi idők emelte 
falaival, és titokzatos kiállításokkal várja látogatóit az 
év minden napján. I. bejárat: 1014 Budapest Úri u. 9; 
II. bejárat: 1014 Lovas út 4.

6055 Felsőlajos, Közös 150.

www.tanyacsarda.hu

www.labirintus.com
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TRopiCaRiUM – a cápás állatkert
Hatalmas CÁPÁK, simogatható RÁJÁK, trópusi 
környezetben élő ALIGÁTOROK, egzotikus MADA-
RAK, sokféle HÜLLŐ, „mérges” KÉTÉLTŰEK, apró 
MAJMOCSKÁK és sok ezer színpompás édes- és 
sósvízi HAL tekinthető meg egzotikus állatkertünk-
ben. Csütörtökönként 3 órakor látványos víz alatti 
CÁPAETETÉSTNEK lehetnek tanúi az érdeklődők.

Felnőtt: 1600 Ft   felnőtt+gyerek: 2800 Ft

1138 Budapest,  
Hajós Alfréd sétány 1.
Tel.: (+36-1) 329-2073
bringo@bringohinto.hu

Tel.: (+36-1) 343-9630
szervezes@circus.hu

Tel.: (+36-1) 424-3053
info@tropicarium.hu

Tel.: (+36-1) 450-1497
info@vasuttortenetipark.hu

Tel.: (+36-76) 356-010
tanyacsarda@tanyacsarda.hu

Tel.:  (+36-1) 212-0287 
info@labirintus.com
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Ld. térkép Ld. térkép

Ld. térkép

Ld. térkép

Ld. térkép

Ld. térkép

H-1142 Budapest, Tatai út 95.

 Margitsziget, a vízeséssel szemben

1146 Budapest, Állatkerti krt. 12/a

www.vasuttortenetipark.hu

www.bringohinto.hu

www.fnc.hu
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planet Moppet
XIII., Kresz Géza u. 26., 
www.planetmoppet.com
Kétszintes labirintus a nagyobbaknak,  
elkerített sarok a kisebbeknek.

Kalandpálya Csillebérc
XII., Konkoly Thege Miklós út 21., 
www.kalandpalya.com
Mászófal, rönkvár és egyéb bátorságot és ügyes-
séget próbáló kalandok az erdőben. 

Különleges járművek 
Budavári Sikló 
(I., Clark Ádám tér–Budai Vár) 
Lenyűgöző panoráma, békebeli hangulat. 7:30–22, jegy: 840–1450 Ft 

Fogaskerekű vasút 
(XII., Városmajor–Széchenyi hegy, Gyermekvasút) Vadregényes kapaszkodás a 
város fölé. Menetrend szerint, BKV-jeggyel, bérlettel, Budapest-kártyával igény-
be vehető 

Gyermekvasút 
(XII., Széchenyi hegy–
Hűvösvölgy) 
Igazi gyerekek, pazar útvo-
nal. Egész évben, eltérő me-
netrenddel. 
Jegy: 500–1400 Ft 
www.gyermekvasut.hu 

Libegő
(XII., Zugliget–Jánoshegy) 
Drótkötélpályán, lábló gat va az 
erdő felett. jegy: 750–1300 Ft

Kalandpark,  
játszóház
Eleven park 
XI., Hengermalom u. 19–21., 
www.elevenpark.hu
4000 m2 boldogság kicsiknek, 
kis föllélegzés a szülőknek.

Nevezetességek, látNivalók
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Gyermekvasút

Libegő
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A kiállítás nyitva tartása minden nap 9h-18h, 
nyáron 9h-19h

A kiállítás nyitva tartása minden nap 9h-18h, 
nyáron 9h-19h

A kiállítás nyitva tartása szombat, vasárnap 10h-18h
Hétköznap előzetes bejelentkezés szerint

A kiállítás nyitva tartása szombat, vasárnap 10h-18h
Hétköznap előzetes bejelentkezés szerint

A cukrászda  nyitva tartása péntek, szombat 9h-21h, 
hétfőtől csütörtökig 9h-20h

A cukrászda  nyitva tartása péntek, szombat 9h-21h, 
hétfőtől csütörtökig 9h-20h

A kakaóbabtól a csokoládéig: csokoládé történelem tablókon.
A csokoládé bonbonok készítésének titkai. Látványműhely.
Korabeli bútorokkal berendezett múlt századi cukrászdai
szalon. A Szamos Csokoládé Műhely termékeinek széles 
választéka.

A kakaóbabtól a csokoládéig: csokoládé történelem tablókon A csoko-
ládé bonbonok készítésének titkai. Látványműhely.Korabeli bútorokkal
berendezett múlt századi cukrászdai szalon. A Szamos Csokoládé 
Műhely termékeinek széles választéka.

Esztergom központjában várjuk betérő vendégeinket, mely 
1841 óta vendéglátó helyként ismerik a helyiek. Az igényes
Szamos miliőbe szépen illeszkedik a Babits sarok a Babits 
asztallal, így emlékezve arra, hogy nagy költőnk gyakran és 
szívesen időzött itt.  

Esztergom központjában várjuk betérő vendégeinket, mely 
1841 óta vendéglátó helyként ismerik a helyiek. Az igényes
Szamos miliőbe szépen illeszkedik a Babits sarok a Babits 
asztallal, így emlékezve arra, hogy nagy költőnk gyakran és 
szívesen időzött itt.  

A cukrászda földszinti nagyterme várja a főutcáról betérő 
kirándulókat és a kikapcsolódni vágyó helybélieket. 
A gazdag napi tortakínálat mellett a cukrászműhely 
ünnepi alkalmakra látványos dísztortákat és a vásárlók 
kívánsága szerint különleges, egyedi tortákat is készít.

A cukrászda földszinti nagyterme várja a főutcáról betérő 
kirándulókat és a kikapcsolódni vágyó helybélieket. 
A gazdag napi tortakínálat mellett a cukrászműhely 
ünnepi alkalmakra látványos dísztortákat és a vásárlók 
kívánsága szerint különleges, egyedi tortákat is készít.

A látványműhely hasonlít egy 100 évvel ezelőtti
cukrászműhelyhez: hatalmas üvegablakok mögött avatott
mesterek hagyományos eszközökkel készítik a dísz-
munkákat. A látványműhelyen kívül marcipán formázás
oktatása, Gyurmarciskola várja a látogatókat a
Szamos Cukrászdában.

A látványműhely hasonlít egy 100 évvel ezelőtti cukrászműhelyhez: 
hatalmas üvegablakok mögött avatott mesterek hagyományos esz-
közökkel készítik a díszmunkákat. A látványműhelyen kívül marci-
pán formázás oktatása, Gyurmarciskola várja a látogatókat a
Szamos Cukrászdában.

Szamos Marcipán Múzeum Cukrászda
2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 14.Tel:  06-26-310-545

E-mail: muzeum.fahej@t-online.hu 

Szamos Marcipán Múzeum Cukrászda
2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 14.Tel:  06-26-310-545

E-mail: muzeum.fahej@t-online.hu 

Esztergomi Központi Kávéház Szamos Cukrászda
2500 Esztergom, Vörösmarty u. 2. Tel:  06-33-520-570

E-mail: esztergom.fahej@invitel.hu 

Esztergomi Központi Kávéház Szamos Cukrászda
2500 Esztergom, Vörösmarty u. 2. Tel:  06-33-520-570

E-mail: esztergom.fahej@invitel.hu 

Esztrgomi Központi Kávéház
Szamos Cukrászda

Esztrgomi Központi Kávéház
Szamos Cukrászda

Szamos Marcipán 
Múzeum Cukrászda

Szamos Marcipán 
Múzeum Cukrászda

A cukrászda  nyitva tartása 
minden nap 9h-20h

A cukrászda  nyitva tartása 
minden nap 9h-20h

Fővárosi állat- és növénykert
Az 1866-ban alapitott Fővarosi Állat- és Növény-
kert a világ egyik legrégebbi állatkertje. Épületeinek 
többsége műemléki oltalom alatt áll. A patinás kör-
nyezetben több mint nyolcszáz különböző állatfajjal, 
és kétezer különféle növénnyel ismerkedhet meg a 
nagyközönség.

www.zoobudapest.com

-20%

Nevezetességek, látNivalók

Központi telefonszámunk: 
(+36-1) 273-4900
Információs telefon: 
(+36-1) 273-4901
info@zoobudapest.com
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-10%

Budapesti Vidámpark
Műemlék játékaink mellett megtalálhatók az új, 
modern látványosságok is. Várjuk a kisgyermekes 
családokat a mintegy 4000 m2 területen kialakított 
tematikus Dzsungel Mese Parkban. Júniustól minden 
pénteken és szombaton 20:00–01:30-ig éjszakai Vi-
dámpark kivilágított extrém játékokkal, zenével.

Tel.: (+36-1) 363-8310
vidampark@vidampark.hu
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1146 Budapest, Állatkerti körút 6-12.

Ld. térkép Ld. térképwww.vidampark.hu

1146 Budapest, Állatkerti krt. 14-16.
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MúzeuMok, Galériák

MúzeuMok, koncertek, színház és tánc
MúzeuMok, Galériák



Budapesti Történeti Múzeum - Vármúzeum 
I., Szent György tér 2. – Budavári Palota “E” épület (487-8800, www.btm.hu/varmuzeum) 
04.01–10.31 K–V: 10–18, 11.01–03.31 K–V: 10–16. 
A Budapesti Történeti Múzeum gyűjteménye három fontos részből áll, régészeti lele-
tekből, a várostörténet tárgyi anyagaiból és képzőművészeti alkotásokból. A város fej-
lődésének korabeli relikviái a több mint negyvenezer éves régészeti leletektől a 20. 
század plakátjaiig. A múzeumi séta alatt megismerhető Budapest története a római 
kortól napjainkig.

Magyar Nemzeti Galéria 
I., Dísz tér 17. (201-9082, www.mng.hu) K–V: 10–18. 
A Budavári Palota A, B, C, D épületében található gyűjtemény mintegy százezer mű-
tárgyat őriz a kora középkortól napjainkig. A Magyar Nemzeti Galéria a magyar kép-
zőművészet legnagyobb gyűjteménye, amely százezer műtárgyat őriz, a honfoglalástól 
napjainkig. 

Magyar Nemzeti Múzeum 
VIII., Múzeum krt. 14–16. (327-7700, www.mnm.hu) K–V: 10–18. 

Gróf Széchényi Ferenc érme-, könyv- és 
iratgyűjteményéből jött létre a múzeum 
1802-ben, mára műtárgyainak száma 
meghaladja az egymilliót. 1848. március 
15-én a homlokzat előtti tér a forradalom 
egyik fontos színhelye volt, és a hagyomány 
szerint Petőfi Sándor a múzeum lépcsőjén 
szavalta el forradalmi költeményét, a Nem-
zeti Dalt. 

Magyar Természettudományi Múzeum 
VIII., Ludovika tér 2–6. (210-1085, www.mttm.hu) K–V: 10–18. 

A múzeum természettudományos gyűjteményét világszerte az elsők között jegyzik. 

BudapesT, MúzeuMVáros 

Az állandó tárlatok és az időszaki kiállítások, az egyedi gyűjtemények és a speciális tematikájú galériák közötti választásban segít 
összeállításunk. Budapesten töltött napjaink mindegyikébe érdemes betervezni egy-egy művészeti programot, hiszen pezsgő kor-
társ galériák és nagy múltú Európai művészeti központok várják a látogatókat.

Ludwig Múzeum Budapest – Kortárs Művészeti Múzeum
IX., Komor Marcell u. 1. (555-3444, www.ludwigmuseum.hu) K–V: 10–20. 
Magyarország első olyan múzeuma, amely kizárólag kortárs művészeteti alkotásokat 
gyűjt. A jelentős nemzetközi és magyar gyűjteményt a kölni műgyűjtő házaspár, Peter és 
Irene Ludwig adománya alapozta meg 1989-ben. 

Iparművészeti Múzeum 
X., Üllői út 33–37. (456-5107, www.imm.hu) K–V: 10–18. 
A magyar szecessziós építészet remekműve, 1893 és 1896 között épült Lechner Ödön és 
Pártos Gyula tervei alapján. Az épület tetőzete a világhírű pécsi Zsolnay-gyárból való. 

Hadtörténeti Múzeum
I., Tóth Árpád sétány 40. (325-1600, www.militaria.hu) 
04.01–10.31 K–V: 10-18, 11.01–03.31 K–V: 10–16. 
A múzeum az egyori Nádor-laktanya épületében kapott helyet. Kiemelkedően gazdag 
fegyvergyűjteményt őriz a török háborúk előtti időktől a XX. századig. Egyenruha-, zász-
ló-, térkép-, lövedék- és 28 ezer darabos numizmatikai gyűjteménye mellett, a múzeum 
legjelentősebb tárgyai közé tartozik Damjanich Lajos 48-as honvédtábornok szablyája és 
Klapka György díszszablyája.

MúzeuMok, Galériák
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VI., Andrássy út 60. (374-2600, 
www.terrorhaza.hu) K–V: 10–18. 
A Terror Háza a 20. századi dikta-
túrák áldozatainak állít emléket, az 
állandó kiállítás tematikája időren-
di sorrendben követi és mutatja be 
a magyarországi totális diktatúrák 
működését.

terror háza
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Közlekedési Múzeum
XIV., Városligeti körút 11. (273-3840, www.km.iif.hu) K–P: 10–16, Szo–V: 10–17. 
Az egyik legrégebbi alapítású műszaki jellegű múzeum. 

Műcsarnok 
XIV., Dózsa György út 37. (460-7000, www.mucsarnok.hu) K–V: 10–18, Cs: 12–20. 
A Műcsarnok az ország legnagyobb kiállítóterme, ahol rendszeres időszaki kiállításokat 
rendeznek, főképpen kortárs művészek alkotásaiból. Művészeti vásárok és kulturális 
programok helyszíne is.

Néprajzi Múzeum 
V., Kossuth tér 12. (473-2400, www.neprajz.hu) K–V: 10–18. 
Európa egyik legnagyobb és legjelentősebb néprajzi múzeuma, állandó kiállítása „A ma-
gyar nép hagyományos kultúrája”. 

szépművészeti Múzeum 
XIV., Dózsa György út 41. 
(469-7100, www.szepmuveszeti.hu) 
K–V: 10–17.30, Cs: 10–21. 
Gyűjteményeiben az európai képző-
művészet minden korszakából látha-
tók igazi remekművek, a világ leghí-
resebb művészeinek – köztük Giotto, 
Leonardo, Raffaello, Rembrandt és 
Tiepolo, Ribera, Murillo, Goya, Pieter 
Bruegel, Van Dyck alkotásai. 

Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
XIV., Városliget,  
Vajdahunyadvár (422-0765,  
www.mezogazdasagimuzeum.hu) 
K-V: 10-17. 
Európa legnagyobb mezőgazdasá-
gi múzeuma a Városliget Széche-
nyi-szigetén, a Vajdahunyadvárban 
található. Az egyedülálló történeti 

épületegyüttesben Alpár Ignác 
a történelmi Magyarország 

különböző híres műemlé-
keinek eltérő építészeti 

stílusait olvasztotta 
egybe.

2011 fontosabb kiállításai 

MICHAEL BORREMANS RETROSPEKTÍV 
Műcsarnok, 2011. 05. 14. – 2011. 06. 26. 
Michaël Borremans a magritte-i szürrealista hagyományokhoz nyúlik vissza, és a bel-
ga festészet középgenerációjának meghatározó alakja. Klasszikus felkészültsége és 
stílusa mellett egyediségét a belga festészeti tradícióhoz való erős kötődése adja. 

ART ON LAKE – MŰVÉSZET A TAVON 
Városliget, Kiállítás Magyarország soros elnöksége idején az Európai Unió tiszteleté-
re, 2011. 05. 20. – 2011. 09. 15. 
Magyarország és Budapest a főváros legreprezentatívabb, 2011-re teljesen megújuló 
városrészében 25 külföldi és magyar művész kifejezetten erre az alkalomra készült 
alkotásaiból készült kiállítással köszönti az Európai Uniót, és kínál nem mindennapi 
kulturális élményt. 

FERENCZY KÁROLY ÉLETMŰ-KIÁLLÍTÁSA 
Magyar Nemzeti Galéria, 2011. 10. 01. – 2012. 03. 31. 
A kiállítás a fő művek lehető legteljesebb bemutatására törekszik, köz- és magán-
gyűjteményekből kölcsönözve. A tárlatot tudományos igényű, reprezentatív katalógus 
kíséri. 

EL GRECÓTÓL RIPPL-RÓNAIIG 
Szépművészeti Múzeum, 2011. 10. 27. – 2012. 02. 19. 
Jánoshalmi Nemes Marcell (1866–1930) a 20. század eleji magyarországi műgyűjtés 
egyik legjelentősebb, egyben legellentmondásosabb figurája volt. A gyűjteményből 
közel 120 műalkotást felvonultató tárlat anyagában éppúgy szerepelnek antik vázák, 
középkori szobrok vagy régi olasz és németalföldi mesterek elsőrangú alkotásai, mint 
különböző korokból származó értékes iparművészeti tárgyak. 

ANDRÉ KERTÉSZ RETROSPEKTÍV 
Magyar Nemzeti Múzeum, 2011. ősz 
A párizsi Magyar Intézettel közösen szervezett többéves kutatómunkával összegyűj-
tött anyag végre Budapesten.

holokauszt eMlékközpont

IX., Páva u. 39.  
(455-3333, www.hdke.hu) 
K–V 10–18. 
Jelentős multimédia-tartalommal, érin  tő-
kép ernyős számítógépek segítségével, 
eredeti dokumentumok és tárgyak 
be mutatásával, valós családi és sze-
mélyes történeteken át mutatja be a 
magyar holokauszt és a roma ho lo-
kauszt történetét. (Az állandó ki állítás 
megtekintését csak 12 éven felüli 
látogatóknak ajánlják.) 



www.mfab.hu
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szépművészeti Múzeum
Nyolcak. 2011. május 17. – szeptember 12. Berény Róbert, 
Czigány Dezső, Czóbel Béla, Kernstok Károly, Márffy Ödön, 
Orbán Dezső, Pór Bertalan, Tihanyi Lajos. A Nyolcak buda-
pesti centenáriumi kiállítása a 2006-ban a Magyar Nemzeti 
Galériában rendezett Magyar Vadak című tárlat, valamint a 
2008-2009-ben nagy sikerrel zajló franciaországi Fauves 
Hongrois című kiállítás-körút, és a pécsi Európa Kultúrális 
Fővárosa programsorozat pillérprogramként kiemelt Nyol-
cak kiállításának szerves folytatása.

1055 Budapest, Kossuth tér 12.

www.neprajz.hu

1146 Budapest, Dózsa György út 41., Hősök tere

www.szepmuveszeti.hu

MúzeuMok, Galériák
Budapesti Történeti Múzeum
A Budapesti Történeti Múzeum gyűjteményei három 
fontos csoportból tevődnek össze: régészeti leletek-
ből, a várostörténet tárgyi anyagából és képzőmű-
vészeti alkotásokból. A múzeum képtára gyűjti Pest, 
Buda és Óbuda régi városképeit, jeles polgárok és 
városi tisztségviselők portréit, a barokktól kezdve a 
főváros szobrászati emlékeit s különösképpen a leg-
utóbbi évtizedek festészetét reprezentáló alkotásokat. 
Ld. 31. oldal.

Néprajzi Múzeum
A Néprajzi Múzeum jelentős néprajzi és etnológiai tár-
gyi- és dokumentumanyagot őriz, dolgoz fel, és mutat 
be kiállításain és kiadványaiban. Gazdag gyűjteménye-
iben a több százezer műtárgy és fénykép mellett nagy 
számú kézirat, népzenei felvétel, film és videó található. 
A magyar népi kultúrát reprezentáló gyűjteménye mel-
lett európai és Európán kívüli területekről származó je-
lentős tárgyi anyaggal rendelkezik. Ld. 31. oldal.

Tel: (+36-1) 487-8800
btm@mail.btm.hu

Tel.: (+36-1) 473-2441
info@neprajz.hu 

info@szepmuveszeti.hu
Tel.: (+36-1) 469-7100
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ingyenes

ingyenes

ingyenes

www.btm.hu

1014 Budapest, Szt. György tér 2. Budavári Palota „E” épület  

Ld. térkép

Ld. térkép

Ld. térkép

Budapest kártya partnerek
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IdőpoNT NéV HeLyszíN ToVáBBI INfo

2011. ápr. 20-29. Budapest Táncfesztivál Nemzeti Táncszínház www.budapesttancfesztival.hu

2011. máj. 5-8. Budapesti pálinka fesztivál Belváros www.budapestipalinkafesztival.hu

2011. máj. 11-15. Budapest folk fest több helyszínen www.fono.hu

2011. máj. 14-15. Múzeumok majálisa Nemzeti Múzeum kertje www.majalis.hu

2011. jún. 1. roxette koncert Papp László Budapest Sportaréna www.eventim.hu

2011. jún-aug. Budapesti Nyári fesztivál Margitsziget, Városmajor www.szabadter.hu

2011. jún. 9-19. Wagner napok Művészetek Palotája www.mupa.hu

2011. jún. 25. Múzeumok éjszakája több helyszínen www.muzeumokejszakaja.hu

2011. jún. 26. Kapcsolat Napja - ingyenes szabadtéri megakoncert 56-osok tere www.showtimebudapest.hu

2011. jún. 30. sting koncert Papp László Budapest Sportaréna www.eventim.hu

2011. júl. 5. santana koncert Papp László Budapest Sportaréna www.eventim.hu

2011. júl. 29-31. forma 1 Hungaroring www.hungaroring.hu

2011. aug. 10-15. sziget fesztivál Óbudai-sziget www.sziget.hu/fesztival

2011. aug. 19-21. Mesterségek ünnepe Budai Vár www.nesz.hu

2011. aug. 19-21. szent István napi ünnepségek több helyszínen www.budapestinfo.hu

2011. aug. 27.-szept. 5. zsidó Nyári fesztivál több helyszínen www.zsidonyarifesztival.hu

2011. szept. 7-11. 20. Budavári Borfesztivál Budai Vár www.aborfesztival.hu

2011. okt. 2. Budapest Nemzetközi futómaraton Belváros www.futanet.hu

2011. okt. 6-9. Budavári pálinka- és Kolbászfesztivál Budai Vár www.palinkaeskolbasz.hu

2011. okt. 7-16. Budapesti őszi fesztivál több helyszínen www.bof.hu
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Kossuth Múzeumhajó
A múzeum a dunai hajózás érdekes és izgalmas éle-
tét, történetét fotókkal, illusztrációkkal és makettekkel 
mutatja be. Élje át az 1900-as évek hangulatát, érint-
se meg az egykor gőzhajtású hajó kormányát! Ha pe-
dig megéhezett, az egész családot a Vén Hajó étterem 
specialitásai várják a korhűen felújított termekben.

1051 Budapest, Vigadó tér 2

www.venhajo-etterem.hu

1036 Budapest, Lajos utca 158.

www.budapestgaleria.hu

aquincumi Múzeum
A Római Birodalom részeként Aquincum a Kr. u. 1.- 5. sz. 
között Alsó-Pannónia központja volt. A múzeum Aquincum 
polgárvárosának kb. 1/3-át mutatja be a város központ leg-
jellemzőbb középületeivel, magánházaival. A kiállításokon 
többek között az egyedülálló orgona és a helytartói palota 
legszebb leletei láthatók. Áp rilis 15 – április 30 és október 
1-31.: romterület: 9 -17, ki állítások: 10-17. Május 1 - szep-
tember 30.: romterület: 9-18, kiállítások: 10-18. November 
1 - április 14.: kiállítás: 10-16 Hétfőn: zárva.

1031 Szentendrei út 135.

www.aquincum.hu

Budapest Galéria
A Budapest Galéria a Fővárosi Önkormányzat művé-
szeti intézménye. A hazai és külföldi kortárs művészet 
széleskörű bemutatására az Erzsébet híd pesti olda-
lán, a Szabad sajtó út 5-ben, a Klotild-palota épületé-
ben kortárs kiállításokat szervez. A budapesti köztéri 
képzőművészeti alkotások létesítése és gondozása, 
felújítása - restaurálása, valamint pályázatok lebo-
nyolítása, műbírálat, nyilvántartás a Budapest Galéria 
feladata.

1056 Budapest, Szabad sajtó út 5.

www.budapestgaleria.hu

Budapest Galéria 
Varga Imre Gyűjteménye
A Budapest Galéria működteti a Varga Imre Kiállító-
házat az óbudai Laktanya utcában, mely a szobrász-
művész jeles alkotásait sorakoztatja fel bemutatva az 
eddigi teljes életművet.

Kiscelli Múzeum
Az Óbuda feletti egykori szőlőhegyen,  a XVIII. századi 
trinitárius kolostor épületében láthatja a főváros újkori 
emlékeit, valamint egykori tulajdonosa, Schmidt Miksa 
lakberendező-bútorgyáros gyűjteményét. Szintén itt 
látható a Fővárosi Képtár XIX.–XX. századi városké-
pekből és kortárs műalkotásokból álló gyűjteménye. 
Nyitva tartás: Április 1. – október 31. 10.00 – 18.00. 
November 1. – március 31. 10.00 – 16.00. Hétfőn 
zárva. Teljes árú: 900 Ft  Diák: 450 Ft

1033 Budapest, Laktanya u. 7.

www.budapestgaleria.hu

1037 Budapest Kiscelli utca 108.

www.btm.hu

-50%

-50%

-50%

a Budapest Galéria Kiállítóháza
A Budapest Galéria a Fővárosi Önkormányzat művé-
szeti intézménye. A hazai és külföldi kortárs művészet 
széleskörű bemutatására a III. Lajos utca 158-ban 
lévő középkori épületben havi rendszerességgel idő-
szakos kortárs kiállításokat szervez.  Egyben otthont 
ad Pátzay Pál szobrászművész állandó gyűjteményé-
nek is. 

Tel.: (+36-1) 250-1650
aquincum@aquincum.hu

Tel.: (+36-1) 318-8097
galeria@buapestgaleria.hu

Tel.: (+36-1) 388-6771
bpgal@c3.hu

Tel.: (+36-1) 411-0942
venhajo@europahajo.hu

Tel.: (+36-1) 250-0274
varga@budapestgaleria.hu

Tel.: (+36-1) 250-0304
btm@mail.btm.hu
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Bartók Béla emlékház
II., Csalán út 29. (394-2100) K–V: 10–17. 
A szecessziós villában berendezett kiállításon a zeneszerző bútorai, személyes tárgyai, 
zongorája és különböző gyűjteményei láthatók 

Kegyeleti Múzeum 
VIII., Fiumei út 16., C épület (323-5132, www.nemzetisirkert.hu) H–Cs: 10–15, P: 
10–13. A kegyeleti eszközök, kellékek, tárgyi emlékek páratlan gyűjteménye világvi-
szonylatban is nyilvántartott. 

sziklakórház – Titkos Katonai Kórház és atombunker
I., Lovas u. 4/c (06-70-701-0101, 

www. sziklakorhaz.hu) K–V: 10–20. 
A korábban szigorúan titkos kórház és atombunker, ma viaszfigurákkal és 

korabeli berendezési tárgyakkal felszerelt múzeum. 

eGyedI KIáLLíTóHeLyeK

Titkos katonai bunker, temetési szokások és orvosi műszerek egyaránt szerepelnek a különlegességeket bemutató összeállításunk-
ban. Meglepő és izgalmas megoldások azoknak, akik néha szívesen letérnek a bevált útvonalakról.

petőfi Irodalmi Múzeum 
V., Károlyi Mihály utca 16. (317-3611, www.pim. hu) K–V: 10–18. 
A legjelesebb magyar költők, írók és irodalomtörténészek hagyatékának múzeuma. 

Magyar elektrotechnikai Múzeum 
VII., Kazinczy u. 21. (342-5750, www.emuzeum. hu) K–P: 10–16, Szo: 9–16.
Itt minden látható, ami az elektrotechnikai ipar gyártmánya, különös tekintettel a magyar 
elektrotechnika történetére. 

Öntödei Múzeum
II., Bem József u. 20. (201-4370, www.omm.hu/ontode) K–V: 9–17. 
Eredetileg Ganz Ábrahám vasöntödéje volt, ahol egészen 1964-ig folyt a termelés, ma 
Közép-Európa egyetlen műemlékként megőrzött öntödéje. 

Magyar fotográfusok Háza – Mai Manó Ház 
VI., Nagymező u. 20. (473-2666, www. maimano.hu) H–P: 14–19, Szo: 11-19). 
Európában egyedülálló műemlék épület, eredetileg Mai Manó császári és királyi udvari 
fényképész műteremháza, ma klasszikus és kortárs fotográfiai kiállítások helyszíne. 

relaxMúzeuMok, Galériák
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keleti arany hároMszög 

A varázslatos és titokzatos Kelet műkincseinek szerelmesei három kiállítóhelyen 
gyönyörködhetnek a gazdag gyűjteményekben. A két, régóta látogatható kelet-ázsiai 
múzeum közelében nyílik meg idén Zelnik István Délkelet-ázsiai Aranymúzeuma.

HOPP FERENC KELET-ÁZSIAI MúZEuM 
VI., Andrássy út 103. (322-8476, www.
hoppmuzeum.hu) K–V: 10–18 

RÁTH GYöRGY MúZEuM 
VI., Városligeti fasor 12. (342-3916, 
www.hoppmuzeum.hu) K–V: 10–18 

DÉLKELET-ÁZSIAI ARANYMúZEuM 
VI., Andrássy út 110. (www.zelnik-
collection.com) 
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Liszt ferenc emlékmúzeum 
A neoreneszánsz sarokházban, Liszt Ferenc (1811-
1886) egykori otthonában a Régi Zeneakadémián 
1986-ban nyílt meg a múzeum a nagy magyar zene-
művész eredeti hangszereivel, bútoraival, könyv- és 
kottatárával, életének fontos dokumentumaival.

1064 Budapest, Vörösmarty utca 35.     

http:/www.lisztmuseum.hu

Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum
Az 1966 óta működő, a világon máig egyedülálló gyűjtőkö-
rű, a vendéglátás és kereskedelem történetének emlékeit 
őrző múzeum. A kiállításokat múzeumpedagógiai foglalko-
zások, kóstolók teszik még izgalmasabbá. Az intézmény 
keretein belül működő Kultea klub koncertekkel, színházi 
előadásokkal várja az érdeklődőket. 

1051 Budapest, Szent István tér 15. 

Magyar szecesszió Háza
A 600 négyzetméter feletti területen korhű bútorok, 
dísztárgyak, festmények és használati eszközök idézik 
meg a huszadik század elejét az 1903-ban tervezett 
házban. Mindezzel a múzeum betekintést nyújt a lá-
togató számára a „békebeli idők”, a budapesti polgári 
élet hangulatába. A szecesszió mestereit, annak mai 
művelőit, rokon művészeti ágakat rendszeresen idő-
szaki kiállításokon mutatják be az épület alsó szintjén.

1054 Budapest, Honvéd u. 3.

www.magyarszecessziohaza.hu

MTa zenetudományi Intézet 
zenetörténeti Múzeum
Opera és nemzet - kiállítás Erkel Ferenc születésé-
nek 200. évfordulóján. Mintegy 1000 dokumentum 
mutatja be a zeneszerzőt és 19. századi környezetét 
hangszerekkel, kottákkal, festményekkel, grafikákkal, 
iparművészeti tárgyakkal és viseletekkel. A tárlatveze-
tésekhez gyakran koncertek is kapcsolódnak.

Magyar Nemzeti Múzeum
Az ország első múzeumának gyűjteményeiben világhí-
rű tárgyak találhatók, köztük a közel 1000 éves koro-
názási palást, amely a magyar államiság egyik jelké-
pe. Állandó kiállítása a magyar történelem korszakait 
mutatja be. Az új, modern régészeti kiállítás látványos 
rekonstrukciókkal, életképekkel és multimédiás esz-
közökkel mutatja be a Kárpát-medence népeinek tör-
ténetét. A Lapidariumban Magyarország egyik legje-
lentősebb római kori kőgyűjteménye tekinthető meg.

1014 Budapest Táncsics Mihály u. 7. (a Budai Várban)

www.zti.hu/museum

1088 Budapest Múzeum krt. 14-16.

www.mnm.hu

-50%

-50%

-20%

Magyar Természettudományi 
Múzeum  
A múzeumban mintegy tízmillió tárgyat őriznek: ásványo-
kat, kőzeteket, őslények kövületeit, növényeket, állatokat 
és emberi maradványokat. A fogadótér kupolájában egy 
barázdás bálna felfüggesztett 2 tonnás csontváza, a 
múzeum üvegpadlója alatt a korallzátonyok csodálatos 
élővilága tárul elénk. A falba süllyesztett akváriumokban, 
összesen 13 000 liter vízben élő halak, korallok láthatóak. 
Nyitva tartás: Kedd kivételével minden nap 10.00-18.00

Tel.:  (+36-1) 375-6249 
vagy (+36-1) 212-1245
mkvm@iif.hu

Tel.: (36-1) 269-4622
magyarszecessziohaza@t-
online.hu

Tel.: (+36-1) 322-9804,  
(+36-1) 342-7320

Tel.: (+36-1) 214-6770/272
museum@zti.hu 

Tel.: (+36-1) 327-7773
info@hnm.hu
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2011. május 16-ig: 1051 Budapest, Szent István tér 15. 2011. szeptember 15-tôl: 
1036 Budapest, Dugovics Titusz tér 13-17. 
(2011. május 16 és szeptember 15 között a múzeum technikai okok miatt nem 
látogatható!)

Ld. térkép Ld. térkép

Ld. térkép Ld. térkép

Ld. térkép Ld. térkép

embléma

standard logó

Cyan: 0%, Magenta: 25%, Yelow: 25%, Black: 100%

Cyan: 0%, Magenta: 100%, Yelow: 100%, Black: 60%

Cyan: 0%, Magenta: 25%, Yelow: 80%, Black: 50%

www.mkvm.hu

1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.

www.mttm.hu

Tel: (+36-1) 210-1085
mtminfo@mttm.hu

Budapest kártya partnerek

MúzeuMok, Galériák
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semmelweis orvostörténeti Múzeum 
I., Apród u. 1-3., (375-3533, www.semmelweis.museum.hu) K-V: 10.30-18. 
A Múzeum hosszú évek előkészítő munkája után 1965-ben nyílt meg, és az elmúlt év-
tizedekben a gyűjteményei jelentősen bővültek, s így mára Európa egyik leggazdagabb 
orvos- és gyógyszerésztörténeti múzeuma.

Vasarely Múzeum 
III., Szentlélek tér 6. (388-7551, www. vasarely.tvn.hu) K–V: 10–17:30.
A teljes életművet bemutató kiállítási anyagot Victor Vasarely válogatta és a nyolcvanas 
évek elején adományozta a Magyar Államnak. 

Kossuth Múzeumhajó 
V., Vigadó téri hajóállomás, 2. számú ponton
(411-0942, www.europahajo.hu) H–V: 12–24. 
A közel százéves Kossuth gőzhajó kiemelkedő muzeális érték, az egyetlen eredeti for-
májában fennmaradt termes személygőzös Magyarországon. 

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 
V., Szent István tér 15. (375-6249, www.mkvm.hu) H: 11–19, Sze–V: 11–19. 

Az 1966-ban létrejött, a világon máig egyedülálló és országos gyűjtőkörű múzeum 
csak vendéglátóipar-történeti emlékeket gyűjtöttek, majd 1970-ben kereskede-

lem-történeti gyűjteménnyel bővült. A gyűjteményben többek közt cégérek, 
cégtáblák, üzletberendezések, és felszerelések, éttermek és cukrászdák 

felszerelési tárgyai és munkaeszközei segítségével utazhatunk vissza legalább gondolat-
ban, mondjuk egy századfordulós budapesti kávéházba.

ernst Múzeum 
VI., Nagymező u. 8. (341-4355, www.ernstmuzeum.hu) K–V: 10–18. 
Az Ernst Múzeumot 1912-ben egy magángyűjtő – a budapesti társasági élet egykoron 
közismert alakja –, Ernst Lajos alapította, hogy művészeti és történelmi gyűjteményét a 
nagyközönség számára is hozzáférhetővé tegye. Mára a múzeum a 20. századi magyar 
képző- és iparművészet egyik legjelentősebb kiállítóhelyévé lett. Az épület Fodor Gyula 
építész tervei alapján 1912-re épült fel szecessziós stílusban. Főként időszaki kiállítá-
soknak ad otthont a kortárs hazai és nemzetközi képző- és iparművészet, design és az új 
művészeti irányzatok területéről.

arany sas patikamúzeum 
I. Tárnok u. 18. (375-9772) K-V: 10.30-17.30 (11.01 - 02.28 K-V: 10.30-15.30). 
1745-ben nyitott meg az Arany Sas, a Várnegyed egyik legrégibb patikája, ami ma mú-
zeum. A kiállítás a gyógyszertár két fő helyiségében, a laboratóriumban és a kiszolgá-
ló helyiségben látható. A gyógyszerészet fejlődését írásos, képi és tárgyi emlékeknek 
keresztül ismerhetik meg a látogatók. A patikai berendezési tárgyai, a kerámia, fa és 
üvegedények, kémcsövek, mozsarak, mérlegek és egyéb eszközök míves kidolgozásuk-
kal, szépségükkel méltán tartoznak a magyar és az egyetemes iparművészet legszebb 
darabjai közé.
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Memento park - szoborpark
A bukott kommunista diktatúra gigantikus emlékműve-
inek szoborparkja. Utolsó pillantás a Vasfüggöny mögé. 
Sokszáz tonna kommunizmus! Lenin, Osztapenko ka-
pitány, Sztálin csizmái a Vörös Hadsereg katonái, stb. 
Film a kommunista titkosszolgálatról. 1956, 1989-90 
fotókiállítás. Trabant, retró bolt. Megközelítés: 150-es 
BKV busszal a Bocskai út – Fehérvári út keresztező-
dése (Allee) vagy a Campona irányából. Nyitva minden 
nap 10 órától sötétedésig. Ld. 94-95. oldal

1223 Budapest, Balatoni út – Szabadkai utca

www.mementopark.hu

1165 Budapest, Nagymező utca 8.

www.mucsarnok.hu

sterling ékszergaléria
A Sterling Ékszergaléria magyar kortárs ékszerterve-
zők munkáit kínálja, és a legnagyobb kínálatot nyújtja 
ezzel az egyedi és kisszériás kézi megmunkálással 
készült ékszerekből. Az ékszerekre a gyönyörű kidol-
gozottság mellett néhol a merész anyaghasználat jel-
lemző mely mégis minden esetben tökéletes egység-
ként jelenik meg a tárgyakon. Fiatal alkotók, egyedi 
tervezésű, limitált darabszámban készült ékszereiből 
válogathatnak az igazi különlegességekre vágyók.

1092 Budapest, Ráday u. 31.

sziklakórház Múzeum – Titkos 
Légókórház és atombunker
A Budai Várhegy mélyén található, 2002-ig szigorú-
an titkos kórház és atombunker - hazai történelmi és 
nemzetközi szintű szenzáció. A földalatti termekben 
megdöbbentő hitelességgel keltjük életre a II. világ-
háború, az 1956-os forradalom és a hidegháború kor-
szakát viaszfigurák segítségével. 30% a teljes árú és 
a családi jegy árából.

1012 Budapest, Lovas út 4/C.

www.sziklakorhaz.hu; www.hospitalintherock.com

Magyar Borok Háza – Budai Vár
Szeretettel várjuk a Magyar Borok Háza – Budai Vár 
pincéjében, ahol megkóstolhatja Magyarország 22 
borvidékének legjobb borait. Az ismert borászatokon 
kívül a magyarországi kézműves és családi pincésze-
tek boraival ismerkedhet meg. A borokon kívül – a 
hungaricumnak számító – pálinkákat is megkóstolhat-
ja. Ld. 41. oldal

Műcsarnok 
A Műcsarnok Magyarország meghatározó, progresszív 
kortárs művészeti kiállítóhelye. Küldetése a nemzetközi 
és hazai kortárs képzőművészeti trendek bemutatása. 
Kiállításai –  amelyek a közép-kelet-európai régióban 
sok esetben mérföldkőnek számítanak – neves hazai 
és nemzetközi művészeket mutatnak be.

1014 Budapest Szentháromság tér 6.

www.magyarborokhaza.com

1146 Budapest, Dózsa György út 37.

www.mucsarnok.hu

-20%

-20%

-20%

ernst Múzeum
A Műcsarnokhoz tartozó Ernst Múzeum a társadalmi 
és városi környezetre gyorsan, rugalmasan reflektáló 
projekteknek – egyéni és csoportos tematikus kiállí-
tásoknak – ad helyet. A kulturális és társadalmi kör-
nyezettel foglalkozó kortárs kultúra és művészet aktív 
találkozóhelye és alkotóműhelye.

Tel.: (+36-1) 323-0037
info@sterling-galeria.hu, 
sterlinggallery@gmail.com

Tel.: (+36-70) 701-0101
info@sziklakorhaz.hu

Tel.: (+36-1) 413-1311
mucsarnok@mucsarnok.hu

Tel.: (+36-1) 424 7500
office@mementopark.hu

Tel.:  (+36-1) 201-4062, 
(+36-30) 873-4406
info@magyarborokhaza.com

Tel.: (+36-1) 460-7000
mucsarnok@mucsarnok.hu

49 52

50 53

51 54

-30%
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Ld. térkép Ld. térkép

Ld. térkép Ld. térkép

Ld. térkép Ld. térkép

Budapest kártya partnerek
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acb Kortárs Művészeti Galéria
VI., Király u. 76. (413-7608, www.acbgaleria. hu) K–P: 14–18, Szo: 12–16 
Izgalmas, progresszív kortárs alkotások, kísérletező művészek, elmosódó műfaji ha-
tárok. 

Boulevard & Brezsnyev Galéria 
VI., Király u. 39. [(+36-30) 944-5778, www. bbgaleria.hu] H–V: 10–21 
A galéria célja a művészet beszivárogtatása a minden-napi életbe. Az alkotások elvihe-
tők, megvásárolhatók. 

BuMBuM Galéria 
V., Falk Miksa u. 3. (06-20-922-5282, www.bumbum.hu),
időpont-egyeztetéssel látogatható Budapest egyik legnagyobb méretű galériája. Egyik 
célkitűzése, hogy friss, új arcokat mutasson be, és emellett fő profilja még a hatvanas–
hetvenes évek magyar művészete. 

deák erika Galéria
VI., Mozsár u. 1. (201-3740, www. deakgaleria.hu) Sze–P: 12–18, Szo: 12–15 
Az 1998-ban New Yorkból hazatérő Deák Erika alapította, hogy a hazai és a nemzteközi 
piac egymásra találhasson. 

dovin 
V., Galamb u. 6. (318-3673, www.dovingaleria. hu) K–P: 12–18, Szo: 11–14 
A galéria fiatal festők és szobrászok munkáinak ad otthont, és 1988 óta vesz részt a 
hazai kortárs műkereskedelem megteremtésében és a magyar művészek külföldi meg-
ismertetésében. 

INda Galéria 
VI., Király u. 34. (413-1960, 06-70-316-4472, www.indagaleria.hu) K–P: 14–18 

A Király utca egyik patinás bérházának nagypolgári lakásában működő galé-
ria tárlataival a kortárs művészeti színtér friss eseményeit, új tendenciáit 

mutatja be. 

GaLérIáK 

A világ legdrágábban eladott magyar festménye egy 2006-os, budapesti Kieselbach-árverésen Csontváry Kosztka Tivadar A szerel-
mesek találkozása (Randevú) című képe volt és 230 millió forintért talált vevőre. Ám komolyabb műkincspiaci szándékok nélkül is 
érdemes betérni a kisebb galériákba, mivel a legváltozatosabb kínálatú és tematikájú kiállítóhelyeken izgalmas műalkotásokat vagy 
éppen lakberendezési tárgyakat találhatunk.

relaxMúzeuMok, Galériák
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kieselbach galéria 

Falk Miksa (1828. október 7. – 1908. szeptember 10.) Író, újságíró, politikus, a 
Magyar Tudományos Akadémia tagja. Már 15 éves korában cikkeket írt a Pes-
ten megjelenő német nyelvű lapokban. Pesten bölcsész, Bécsben műegyetemi 
tanulmányokat folytatott. 1867 után lett a Pester Lloyd főszerkesztője, és ezzel 
egy időben munkatársa volt a Politikai Hetilapnak is. Életének érdekessége, hogy 
ő volt Ferenc József osztrák császár feleségének Erzsébet királyné (Sissi) egyik 
magyar nyelvtanára, és a Columbo felügyelőt alakító amerikai színész, Peter Falk 
dédapja.

falk Miksa

V., Szent I. körút 5. (269-3148, www.kieselbach.hu) H–P: 10–18 
Az 1996-tól mai helyén álló galéria tulajdonosa Kieselbach Tamás művészettörténész. 
Leginkább klasszikus modern magyar festményekkel foglalkozik, 1997-től pedig ki-
emelkedő árveréseket is tart. 

V., Falk Miksa u. 30. 
(312-2071,  
www.viragjuditgaleria.hu) 
H–P: 10–18, Szo: 10–13 
A Virág Judit művészettörténész 
alapította galéria 1998-ban rob-
bant be egy rekorddal: Rippl-Rónai 
József festménye 21 millió forintért 
kelt el. A galéria fő profilja a XlX. és 
XX. századi magyar festők műve-
inek forgalmazása, ami kiegészült 
kiváló kortárs kínálattal is. 

Virág Judit galéria 



Terror Háza Múzeum
Negyvenhat évnek kellett eltelnie, hogy az Andrássy út 
60. újjászülethessen.  A két terrorrendszert túlélt Ma-
gyarországon, a hallgatás évtizedei után mára érkezett 
el az idő, hogy méltó emléket állítsunk, amely eleven 
mementóként végre nevén nevezi közös történetünk 
szereplőit, az áldozatokat és a tetteseket.

1062 Budapest, Andrássy út 60.

www.terrorhaza.hu

zelnik István  
délkelet-ázsiai aranymúzeum
Az Európában szinte ismeretlen délkelet-ázsiai művé-
szet gazdagságát és sokszínűségét láthatjuk több ezer 
év aranyművességének remekein keresztül a világon 
egyedülálló magánmúzeumban. Ld. 28. oldal

1061  Budapest, VI. Andrássy út 110.

www.thegoldmuseum.eu

Magyar zsidó Múzeum  
és Levéltár
A Zsidó Múzeumot 1932-ben hozzáépítették a vele 
egy épületkomplexumot alkotó zsinagógához. Gazdag 
judaisztikai gyűjteménye révén ez Európa második 
leggazdagabb zsidó múzeuma. A vallástörténeti pro-
filon túl időszaki kiállítások sorozata mutatja be a 
zsidó alkotók munkáit a filmművészetben, a képző-
művészetben, és a művészetek és a kultúra megannyi 
területén.

1075 Budapest, Dohány u. 2.

www.zsidomuzeum.hu

reservation@thegoldmuseum.eu

Tel.: (+36-1) 342-8949
info@zsidomuzeum.hu

Tel.: (+36-1) 374-2600
muzeum@terrorhaza.hu
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Magyar Borok Háza – Budai Vár
1014 Budapest, Szentháromság tér 6. 
Nyitva minden nap 12-20 óráig
Telefon: +36 1 201 4062
Mobil: +36 30 873 4406, 
Skype: mbh-bv
www.magyarborokhaza.com
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Az ország egyik legnagyobb borháza Budapest turisztikailag  
legfrekventáltabb helyén, a Várban, a Szentháromság téren található. 
Különleges gyűjteményünk a magyarországi szőlőfajták és a 22 borvidék 
bemutatásával átfogó képet ad a hazai borászat legkiválóbb termékeiből. 
Pincénkben az ismertebb borászatokon kívül a hazai kézműves és családi 
pincészetek borai is megtalálhatók, de látogatóink a hungaricumnak 
számító pálinka-különlegességekkel is megismerkedhetnek.
A borokat és pálinkákat kóstoló csomagok formájában értékesítjük, 

de tételeink külön-külön is megvásárolhatók, 
biztonságos külföldre szállításukat is vállaljuk. 

Budapest kártyával  

20% kedvezmény!

Ld. térkép

Ld. térkép

Ld. térkép

Budapest kártya partnerek
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karton Galéria 
V., Alkotmány u. 18. (472-0000, www.karton. hu) H–P: 13–18 
Különlegessége az egyedülálló karikatúra- és képregénygyűjtemény, amely elsősorban 
magyar alkotók munkáiból áll. 

Kisterem 
V., Képíró u. 5. (267-0522, www.kisterem.hu) K–P: 14–18 
A jól megtervezett világításnak köszönhetően intim és barátságos hely. 

Knoll Galéria 
VI., Liszt Ferenc tér 10. (267-3842, www. knollgalerie.at) K–P: 14–18.30, Szo: 11–14 
A Knoll Galéria 1989-ben Közép-Kelet-Európa első kortárs művészettel foglalkozó ma-
gángalériájaként nyílt meg. 

Várfok Terem és Xo Terem 
I., Várfok u. 14. (213-5155, www.varfok-galeria.hu) K–Szo: 11–18 
Az egyik elsőként alakult, és máig is folyamatosan működő magánalapítású kortárs mű-
vészetet bemutató galéria. 

Videospace Galéria
IX., Ráday u. 56. (www.videospace.c3.hu, 06-30-870-1414)

 Sze–P: 14–18, Szo: 11–15 
Főprofilja a médiaművészet és a tágabb értelemben vett elektronikus mű-

vészet. 

a fontosabb MűVészeti fesztiVálok 

MúZEuMOK ÉjSZAKÁjA – júNIuS 
Ezen az estén, különleges programokkal, nyitva áll az ország legtöbb múzeuma és 
egy jegy megvásárlásával ezen a napon szinte az összes múzeum végiglátogatható. 
www.muzeumokejszakaja.hu 

DESIGN HÉT – OKTÓBER 
A Design Terminál idén nyolcadik alkalommal rendezi meg a Design Hét Budapest 
című rendezvénysorozatot, kiállításokkal, előadásokkal és bemutatókkal. 
www.designhet.hu 

BuDAPEST ART FAIR – NOVEMBER 
A modern és kortárs művészeti kiállítás és vásár az évek során az egyik legizgal-
masabb és világ-szerte ismert összművészeti esmény lett. Vezető magyar galériák 
bemutatkozása, filmvetítések, művészbisztró és borkóstolás, divatinstallációk, szub-
jektív tárlatvezetések. www.budapestartfair.hu 

ANTIK ENTERIőR – DECEMBER 
Régiségkiállítás és vásár, amelyen festmények, dísztárgyak, szecessziós lakásdí-
szek, ékszerek, bútorok, étkészletek, szobrok, kilimpárnák, tálak, papírnehezékek, 
falikarok – és még százféle kincs várja a régiségek rajongóit. 
www.antikenterior.hu

Viltin Galéria 
V., Széchenyi u. 3. (787-5866, www.viltin.hu) K–P: 12–18, Szo: 11–17 
Szubjektív keresztmetszet a kortárs magyar képzőművészetről, elsősorban a figurális 
tendenciákra koncentrálva. 

Vintage 
V., Magyar u. 26. (337-0584, www.vintage.hu) K–P: 14–19 
Fókuszban a két világháború közötti magyar fotók és a 60-as évek közepétől a 80-as 
évek végéig tartó időszak konceptuális művészete. 





Élvezze nálunk a strandszezont!

Fedezze fel strandjaink egyediségét!
Budapest legrégebbi strandját, a Csillaghegyit vagy 
a legfiatalabbat, a Paskált, a már a rómaiak által 
is ismert Rómait, a legtöbb, 10 medencés Dagá-
lyt, a rózsalugasok között rejtőző Pünkösdfürdőit, 
a város szívében, a Margitszigeten található 
Palatinust, és a nagy, sportversenyekre is alkal-
mas medencéiről ismert Csepeli Strandfürdőt. 

Nyári akcióinkkal, árainkkal, rendezvényeinkkel 
kapcsolatosan keresse honlapunkat, a www.buda-
pestgyogyfurdoi.hu – t. 

7 strandfürdővel várjuk tavasztól őszig.
Ha Budapesten jár, feltétlenül próbálja ki, hogy mily-
en érzés a főváros rengetegében élvezni a víz nyújtotta 
kikapcsolódás örömeit!  

Strandjaink hatalmas területtel és ősfás környezettel 
várják Önt és Családját. Mindegyikben több fajta me-
dence található – úszó-, élmény-, termál- és gyermek. 
A Palatinus és a Dagály fürdőkben hullámmedencéin-
ket is kipróbálhatják a Vendégeink. A Palatinus, a Ró-
mai és a Csepel pedig csúszdákkal várja a fiatalokat.

www.budapestgyogyfurdoi.hu 
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gyógyfürdôk

Frissítő élmények és aktív kikapcsolódás

Élvezze nálunk a strandszezont!

Fedezze fel strandjaink egyediségét!
Budapest legrégebbi strandját, a Csillaghegyit vagy 
a legfiatalabbat, a Paskált, a már a rómaiak által 
is ismert Rómait, a legtöbb, 10 medencés Dagá-
lyt, a rózsalugasok között rejtőző Pünkösdfürdőit, 
a város szívében, a Margitszigeten található 
Palatinust, és a nagy, sportversenyekre is alkal-
mas medencéiről ismert Csepeli Strandfürdőt. 

Nyári akcióinkkal, árainkkal, rendezvényeinkkel 
kapcsolatosan keresse honlapunkat, a www.buda-
pestgyogyfurdoi.hu – t. 

7 strandfürdővel várjuk tavasztól őszig.
Ha Budapesten jár, feltétlenül próbálja ki, hogy mily-
en érzés a főváros rengetegében élvezni a víz nyújtotta 
kikapcsolódás örömeit!  

Strandjaink hatalmas területtel és ősfás környezettel 
várják Önt és Családját. Mindegyikben több fajta me-
dence található – úszó-, élmény-, termál- és gyermek. 
A Palatinus és a Dagály fürdőkben hullámmedencéin-
ket is kipróbálhatják a Vendégeink. A Palatinus, a Ró-
mai és a Csepel pedig csúszdákkal várja a fiatalokat.

www.budapestgyogyfurdoi.hu 
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gyógyfürdôk és sportolás
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gyógyfürdôk
Budapest különlegessége, hogy a világ egyetlen olyan nagyvárosa, amely roppant gazdag gyógyvízforrásokban. 118 természetes for-
rásból, fúrt kútból előtörő 21–78 °C-os termálvízhozama napi 70 millió liter. A fürdőkultúra évszázadok óta közös hétköznapi kincs.

Fürdők
Gellért – műkincsek a medencében
A patinás, szecessziós épületben található fürdő 1918 óta várja 
a vendégeket. Gyönyörű belső terek, elegancia és a legteljesebb 
szolgáltatáskínálat. Az eredeti berendezés, a színes mozaikok, 
a márványoszlopok művészeti élménynek is beillenek. 
XI., Kelenhegyi út 4., 466-6166, H–V: 06–20,
belépők: 2700–4050 Ft

Széchenyi – pezsgő társasági élet
A legélénkebb társasági élet a „Szecskában”, Európa egyik legnagyobb fürdőkomplexu-
mában zajlik. Ha csak ülünk a gőzben és hallgatunk, többet tudunk meg a közéleti esemé-
nyekről, mint a napilapokból. Az ázás és az izzadás teremtette bajtársi hangulat, a nyakat 
és hátat masszírozó vízsugár alatti trécselés, a reggel hatos nyitás mind a hely vonzerejei 
közé tartozik.
XIV., Állatkerti körút 11., 363-3210, H–V: 6–22, belépők: 3100–3650 Ft

rác – felújított patina
Különleges helyszínen, a Gellérthegy és a Tabán találkozásánál fekszik a Rácfürdő komp-
lexuma, amely a tervek szerint 2011-ben újra várja majd a látogatókat. A felújítás során 
nemcsak a fürdő tündököl majd régi pompájában, hanem a szolgáltatások is jelentősen 
bővülnek: luxusszálloda és éttermek is lesznek itt. 
I., Hadnagy u. 8–10.

király – középkori kikapcsolódás
A török kori fürdő építését 1565-ben kezdték el, vizét a Lukács fürdőből vezetik ide. Egyik 
medencéje ma is a középkori kupolás teremben van, így a látogatás mindenképpen törté-
nelmi emlékeket idéz.
II., Fő u. 84., 202-3688, K, Cs, Szo: férfinap, H, P: női nap, Sze, V: vegyes  
H, Sze, V: 8–20 és K, CS, P, Szo: 10–22, belépők: 2200 Ft

Lukács – gyógyulók kérték
Macskaköves budai utcákon jutunk el a fürdőig, amelynek előcsarnokában százával állnak 
a gyógyulásért köszönetet mondó vendégek márványtáblái. A Lukácsnak kiemelt vendég-

köre van, több ismert művész, politikus, közéleti szereplő kedvelt helye. 
II., Frankel Leó u. 25–29., 326-1695, H–V: 6–20, belépők: 1300–3000 Ft

Az erôs gôz, a különbözô hômérsékletû medencék mind a ven-
dégek kényelmérôl, a tökéletes fürdôélményrôl gondoskodnak. A 
mintegy 500 éves múltra visszatekintô fürdôt 2005-ig kizárólag 
csak férfiak látogathatták. A nôi és a férfinapokon fürdôruha nem 
kötelezô, bár vászonkötény jár a jegyhez. Itt tartották az azóta bu-
dapesti látványossággá fejlôdött elsô Cinetrip-rendezvényt, ami-
kor is DJ-k, VJ-k és partizó fiatalok szállták meg a medencéket. 
I., Döbrentei tér 9., 356-1010, H, Sze, Cs, P: férfinap, K: nôi 

nap, Szo–V és P–Szo: 22–04: vegyes. Úszómedence: H–Sze: 6–18, Cs–V: 6–20. Gôzfürdô: H–V 
6–20, belépôk: 2800–3300 Ft

rudas – törökkori relax

A kisebb wellnessközpontokban is akadnak különleges szolgáltatások, sóbarlangok, aro-
materápiás kamrák, igazi hammam (fürdetéssel együtt) és a masszázsformák közül is 
rengeteget találhatunk:

IsIs DAy spA
A nyugati típusú masszázsformák mellett egzotikus, és távol-keleti testkezelések, (ayurveda, 
ma-uri, shiatsu, thai és lávaköves masszázs) is szerepelnek.  
IX., Üllői út 14. 266-7788, H–P: 10–22. www.isisdayspa.hu

pArADIse ThAI MAssAge & BoDy TreATMenT sAlon
A gyógynövényes masszázs során szövetbe tekert gyógynövényeket melegítenek fel forró 
gőzben. A „teljes lábmasszázs” a thai talp- és a hagyományos thai masszázs egyedülálló kombi-
nációja, amit Budapesten csak ebben a szalonban lehet kipróbálni.  
XII., MOM Park Lakópark 5. épület, (+36-30) 245-7933, H–P: 10–22.  
www.paradise-thai-massage.com/hu

royAl spA
Vörösszőlős, csokoládés masszázs, Vichy-zuhany és számos, csaknem kétórás egyszemélyes és 
páros „rituálé” is szere-pel a kínálatban.  
Corinthia Hotel Budapest, VII., Erzsébet körút 43–49. 479-4650, H–P: 6.30–22.  
www.corinthia.com

AyurveDIC CenTer
Az ősi indiai tudáson alapuló masszázsformákat meleg olajokkal, gyógynövényekből és fűszerek-
ből készített krémekkel végzik, testtípustól (vata, pitta vagy kapha) függően. 
XIII., Danubius Health Spa Resort Helia, Kárpát u. 62–64. (+36-30) 680-8562, H–V: 9–18.30

CéDrus MAsszázs CenTruM
Frissítő-, gyógy- és fogyasztómasszázsok. A keleti terápiák közül shiatsu, a tradicionális japán 
yumeiho és ayurveda masszázst kínálnak. 
XI., Bukarest u. 9. (+36-30) 652-8281, H–P: 8–21, Szo: 8–18. www.masszazsmester.hu

egzotikus kitérők
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Irgalmasok Veli Bej Fürdője
Közvetlenül a Lukács fürdő és a Komjádi uszoda között 
található az 1574-ben épített Irgalmasok Veli Bej Für-
dője. Öt, különböző vízhőmérsékletű török medence, 
jakuzzi, két gőzkamra, finn és infra szauna, masszázs-
zuhanyok, kneipp-sétáló, úszómedence és wellness 
szolgáltatások állnak a vendégek rendelkezésére.

Nyitva tartás: mindennap 6-21 óráig

Gellért Gyógyfürdő és Uszoda
A világszerte ismert és a külföldiek által igen kedvelt, 
szecessziós stílusban épült Gellért Gyógyfürdő és Szálló 
1918-ban nyitotta meg kapuit, majd 1927-ben a hullám 
strandfürdővel és 1934-ben a pezsgőfürdővel bővült. A 
napjainkban végzett korszerűsítések során az uszodá-
ban levő ülőmedence, a kültéri ülőmedence és a gyer-
mekmedence megújult: korszerű vízszűrő-forgató be-
rendezéssel lettek ellátva. Ma a Gellért Gyógyfürdőben 
szinte valamennyi gyógyszolgáltatás igénybe vehető. 

Aquaworld
Európa egyik legnagyobb fedett vízi élményparkja 
egész éven át felejthetetlen szórakozást kínál min-
den korosztálynak. A vízi élményközpontot 72 méter 
átmérőjű, 5 emelet magasságú óriáskupola fedi. Ez a 
kupola olyan széles, hogy egy egész kékbálna-család 
is kényelmesen elférne alatta! Lélegzetelállító látvá-
nyosság a függőhidakkal, tornyokkal és medencékkel 
körülölelt Angkor-romtemplom sajátosságait idéző 
központi épület. Ld. 63. oldal

dagály Strandfürdő és Uszoda
A fürdő 1948-ban nyitotta meg kapuit, Jelenleg 10 
különböző formájú és hőmérsékletű medence talál-
ható a kellemes, festői környezetben, ahol széles körű 
gyógyszolgáltatást biztosít vendégei részére. Az élmény-
medence számos szolgáltatást - pl. sodrófolyosó, pezs-
gőágy, whirlpool, nyakzuhanyok, buzgárok, tocsogós na-
pozók - nyújt a fürdeni vágyóknak. 2002 nyarán megújult 
a gombamedence és a vese alakú medence, melyeket a 
tengerpart zúgását utánzó hullámgépekkel láttak el.

király Gyógyfürdő
A fürdő építését Arszlán budai pasa kezdte meg 1565-
ben és utóda, Szokoli Musztafa fejezte be. Külön női 
és férfi napok hét közben, hétvégén fürdőruhás társas 
fürdőzés lehetséges. 4 medencéje,  gőzkamra, szau-
nák és kádfürdő is kipróbálható.

Szt. Lukács Gyógyfürdő és Uszoda
A művészek fürdője Budapest szívében. Központja 
az élménymedence került, melyben megtalálható a 
sodrófolyosó, a víz alatti pezsegtetés, a nyakzuhany, 
az ülőpadokba rejtett, hátat masszírozó vízsugár, 
whirlpool, buzgárok, pezsgőágy és még sok más, ed-
dig kevésbé ismert szolgáltatás. Ezen kívül két úszó-
medence, wellness-sziget, sófal, infraszauna található 
a fürdő területén. 
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StrAndok, éLménypArkok
dagály
Leginkább nyáron pompázik a helyszín, hiszen a Duna-parti, hatalmas parkos területen 
fekvő fürdő ilyenkor óriási stranddá változik. 
XIII., Népfürdő u. 36., 452-4556, H–V: 06–20. Belépők: 1150–2300 Ft

pünkösdfürdői strand
A főváros legolcsóbb strandjaként hódít a többször felújított, eredetileg Hajós Alfréd tervei 
alapján épült fürdőhely. A rózsalugasok között elhelyezkedő park, a családias hangulat mind 
vonzóvá teszik a III. kerület titkos favoritját. 
III., Királyok útja 272., 388-6665, június 1. – augusztus 31. H–P: 9–20, Szo–V: 8–20. 
Belépő: 750–1500 Ft

Csillaghegyi Strand
A legzöldebb strand a város legrégebben működő sza-
badtéri fürdőhelye. A mindösszesen három medencével 
(strand-, gyer mek-, úszó-) rendelkező int  ézményben 
természetes ásványvizet használnak, így ugyan nem 
gyógyvízben, de mégiscsak ásványi anyagokban gaz-
dag, kellemesen hűvös vízben frissülhet a közönség a 
sosem túlzsúfolt medencékben. Teraszosan emelkedő 
domborzatának köszönhetően egy szeparált lankát a 
naturisták is birtokba vehetnek. 
III., Pusztakúti út 3., 242-0754, H–Cs: 7–19, P–V: 
7–20. Belépők: 1200–1700 Ft

római
Három medencéjét hatalmas és takaros zöld terület veszi 
körbe, így inkább olyan érzésünk van, hogy parkban vagyunk, 
nem strandon. Kedvelt célpontja a családosoknak: a gyerek-
medence szuper, nem kell attól tartani, hogy csemeténket le-
tapossa a tömeg és bőven van hely rohangálásra. Zárás után 
pedig folytathatjuk a Római fölfedezését a Duna-parti kisbü-
fék, kiskocsmák módszeres látogatásával. A főváros egyik 

legjellegzetesebb gasztronómiai élményében lesz részünk, 
ha rántott hekket és egy hosszúlépést rendelünk. 

III., Rozgonyi Piroska u. 2., 388-9740, H–Cs: 10–19, 
P–V: 9–20. Belépők: 750–2000 Ft

A Margitsziget közepén található Palatinus eredetileg Duna-parti 
strand volt, majd népszerûsége miatt döntöttek 1937-ben a 75 
ezer négyzetméteres komplexum megépítése mellett, e korszakot 
idézi a Bauhaus-bejárat. A 11 medencés óriási parkban a Margit-
sziget termálforrásaiból nyerik a vizet, így még kicsit hûvösebb nyári 
napokon is élvezhetô a strandolás. A hullámmedence és a csúsz-
dapark kötelezô program.  XIII., Margitsziget, 340-4505, www.
budapestgyogyfurdoi.hu, Nyitva tartás: június 1-jétôl augusz-
tus 20-ig. H–Cs: 9–19, P–V: 9–20, augusztus 21–29-ig 10–19 
óráig. Belépôk: 1250–2500 Ft

Ma is láthatók a kellemes patina nyomai néhány intézményen, miközben mellettük a legmodernebb aquaparkok is helyet követelnek 
maguknak – strandkörkép jótanácsokkal.

a legjobb helyen: palatinus

Egy-egy pohár szinte bármelyik gyógyvizünkből jóleshet. A Széchenyiben, a 
Rudasban és a Lukácsban ivócsarnokok, a Gellért előtt szabadtéri forrás várja a 
megszomjazókat. A patikákban és a nagyobb üzletekben kapható gyógyhatású vizek 
közül a Parádi és a Salvus a legismertebbek.
Jó, ha tudjuk, hogy a budapesti csapvíz tökéletes szomjoltó, a víz Európában a 
kiválóak közé tartozik.

iható gyógyvizek

Budapest kártya partnerek
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palatinus Strandfürdő
A Margitszigeten, természetvédelmi területen található 
Budapest legszebb strandfürdője. A hullámmedencével 
rendelkező ligetesített strandfürdőt a magyarok mellett 
sok külföldi vendég is felkeresi. Sportpályák és gyer-
mekjátszóterek mellett az ötpályás csúszda-rendszer is 
kitűnő kikapcsolódási lehetőséget kínál minden korosz-
tály számára. 

rudas Gyógyfürdő és Uszoda
A XV. században a török uralom idején alakult ki a mai 
fürdő központja, a törökfürdő. A 10 m átmérőjű kupola 
alatt, amelyet 8 oszlop tart, egy nyolcszögletű medence 
foglal helyet. A termálfürdőt 1936 óta férfiak és nők kü-
lön külön, illetve társas napokon együtt használhatják. 
Az uszoda, amely gyógyuszoda jelleggel és szaunával 
üzemel, 1896-ban épült, a gyönyörűen felújított eredeti 
török gőzfürdővel együtt várja vendégeit. 

Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda
A Széchenyi Fürdő Európa egyik legnagyobb fürdő-
komplexuma, Pest első gyógyfürdője 1881 óta. Az ún. 
élménymedencében megtalálható a sodrófolyosó, a víz 
alatti pezsegtetés, a nyakzuhany, az ülőpadokba rejtett, 
hátat masszírozó vízsugár és még sok más, eddig ke-
vésbé ismert szolgáltatás. A műemlék épületeken belül 
szaunák, gőzkamrák és komplex fürdőgyógyászati ellá-
tás várja a vendégeket. 

-20%
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Hasznos tanácsok  
a fürdő/strandhasználatról
     A szolgáltatásokat mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe!
       A 14 éven aluli gyermekek a termálvizes medencéket csak orvosi rendelvényre hasz-

nálhatják.
      A termálvizes medencékben a felnőtt vendégeknek csak a megengedett időtartamig 

szabad tartózkodniuk. 
      A szaunák igénybevétele kizárólag egészséges felnőtteknek ajánlott!
      A pénztárzárás a fürdő/strand zárórát megelőzően 1 órával előbb történik.
      A proxy óra (belépőjegy) nem fizetőeszköz!
      Készpénzét és értéktárgyát helyezze el az értékmegőrzőben, mert a fürdő/strand csak 

ebben az esetben vállal érte felelősséget.
      A 6 éven aluli, továbbá az úszni nem tudó 14 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete 

mellett veheti igénybe a medencéket.
     nem szabad: 

–  Öltözőkben, pihenőkben, medencékben dohányozni, szemetelni, szeszes italt 
fogyasztani nem szabad.

–  A medencéket zsíros, testápolós testtel igénybe venni
–  A medencékben ételt, italt fogyasztani, a vizet szennyezni, vízbe ugrálni
–  A medencékbe törékeny tárgyat, búvárfelszerelést vagy bármely baleset, sérülés 

előidézésére alkalmas dolgot bevinni
–  A fürdők/strandok területére állatot bevinni
–  Lázas, fertőző vagy bőrbetegségben szenvedő, továbbá kábítószer vagy bódí-

tó hatású gyógyszer hatása alatt álló vagy ittas vendégeknek a fürdőt/strandot 
igénybe venni

–  Az öltözőkben saját hajszárítót használni – kizárólag a strand/fürdő által üzemel-
tetett vehető igénybe

     kötelező: 
–  Úszósapka használata
–  A medencék használata előtt az előfürdő (zuhanyhasználat)
–  A szaunákban fürdőruhát viselni
–  A be – és kilépést szolgáló proxy óra viselése a fürdőzés teljes időtartama alatt 

a teljes fürdő területén
–  Új jegy megváltása a fürdő területének elhagyásakor – a belépőjegyek csak egy-

szeri belépésre jogosítanak
–  A medencetereket a zárórát megelőzően 15 perccel elhagyni
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USzodák
külkereskedelmi Sportpark
Tiszta gyep, csend, ragyogó medencék, szigorú házirend és dohányzási tilalom gondosko-
dik az egészséges, nyugodt pihenésről. Mivel egy sportközpont közepén helyezkedik el, így 
a látogatók teniszezhetnek, szaunázhatnak, futhatnak vagy kosárlabdázhatnak.
II., Budakeszi út 73/c, 391-0010, 
www.kulkerpark.hu Nyitva tartás: minden évben május 1-jétől szeptember végéig, minden-
nap 5:30–21. Belépő: 1800–2800 Ft

Aquaworld
Az Aquaworld Budapest mindent magában foglal, 
amiről csak egy gyerek álmodozhat, ráadásul, mivel 
fedett létesítményről van szó, egész évben elérhető 
az összes szolgáltatása. Ezek pedig igazán széles 
spektrumon mozognak: többek között 11 csúszda, 17 
medence (amiből az egyikben szörfözni is lehet), há-
romméteres ugrótorony, szauna és wellnessközpont 
is van itt. Nincs különbség a hétvégi és a hétköznapi 
árak között és felnőttként is megér egy próbát a 17 
méter magasról startoló csúszda. 
IV., Íves út 16., 231-3760, www.aqua-world.hu. 
Nyitva tartás: mindennap 6–22, 
Belépő: 1200–4900 Ft

Aquaréna mogyoródi vízipark
Még kemping is van a számtalan medencével és kalanddal kecsegtető parkban, hogyha 
este rádöbbennénk, nem volt elég egy nap, meg is alhatunk a Forma–1-es pályájáról el-
híresült Mogyoródon. Csúszdái közül akad, amelyik a föld alá is bekanyarodik, majd újra 
előbukkan a szabadban, miközben még mindenféle lénnyel is meg kell küzdenünk. A békés 
fürdőzésből – jókora adrenalinfröccsel – igazi pörgős futam lesz a család minden korosztá-
lyának élményt nyújtva. 

Mogyoród, Vízipark út 1.  
(a Hungaroring mellett),  

(+36-28) 541-100,  
www.aquarena.hu  

május 23. – augusztus 
31. H–V: 9–19

hAjós AlfréD neMzeTI sporTuszoDA
Az elôcsarnokban található az a márványtábla-kollekció, amelyen az ország összes vizes 
(úszás, vízi-labda, mûugrás és öttusa) olimpiai bajnokának nevét olvashatjuk.
XIII., Margitsziget, Hajós Alfréd sétány, 450-4200, www.hajosalfred.hu, H–P: 6–15, 
Szo–V: 6–18

Császár–KoMjáDI uszoDA
A „Csaszi” sajátos keveréke a fürdônek és az uszodának. Több vízilabdacsapat 
edzôhelyszíne. 
II., Árpád fejedelem u. 8., 326-1478, H–V: 6–19

sporTMAx
A 25 és 33 méteres medencék közül mindig akadnak szabad sávok, de szervezett csopor-
tokra, sportegyesületek foglalkozásaira mindig számítsunk. 
XII., Csörsz u. 14–16, (+36-1) 248-2260, H–V: 6–22
XI., Kánai út 2., (+36-1) 877-5989, H–V: 7–20

csak úszóknak

ha már az ázás után át is mozgatnánk végtagjainkat, vagy éppen önfeledt pancsolásba kezdenénk, akkor jöhetnek a feszített  
víztükrű, valódi úszásra alkalmas medencék és a végtelenül kanyargós csúszdáikkal csalogató víziparkok.



Aquaworld – Vízibirodalom
A szórakozás hullámain - egész évben!

Aquaworld Budapest
C|A 1044 Budapest, Íves út 16. | T|P 06 1 2313 760 | 06 1 2313 772
E aquaworld@aqua-world.hu | www.aqua-world.hu

A parti strand télen nem üzemel, a sípálya nyáron bezár - de az Aquaworld egész évben 
várja. Nem számít tél vagy nyár, reggel vagy este, látogasson el Európa egyik legnagyobb 
víziparkjába és ugorjon fejest az élvezetekbe!

Óriáscsúszdák és izgalmas medencék, amik egy rejtélyes, ősi Angkor templom 
másolatát veszik körbe.
Bongo Kids Club, a gyerekek birodalma játékokkal és színes programokkal várja a kicsiket.
Extrém sportok: szörf, búvárkodás, műugrás, kalandpark. Minden, ami csobban!

Ingyenes buszjárat közlekedik az Aquaworld és a Hősök tere között.

Nyitva tartás: egész évben 6:00-tól 22:00-ig

További információkért látogasson el weboldalunkra: www.aqua-world.hu

BG_2011_HU.indd   1 2011.03.31.   18:51:46



Sport & weLLneSS
Futás
Versenyek
Budapesti Nemzetközi Maraton és Futófesztivál. Többféle táv, gyaloglás is, családi feszti-
vállal kiegészülve. www.futanet.hu
Vivicittá. A városvédő futás a tavaszt köszönti, 10.000 feletti résztvevő, változatos távok.
www.futas.net/futoverseny/Vivicitta
Hétköznapok
Margitsziget. A klasszikus városi futóhely-
színen körben mérik a távot, 1 szigetkör 
átlagosan 5 km.
Normafa. A változatosabb domborzati 
viszonyokat kedvelők ideális helyszíne.

Sí- és jégpályák
zugligeti „niche” Camping,  
XII., Zugligeti út 101., 200-8346, 
tartós hideg esetén H–V: 10–21, belépő egész napra: 900 Ft. www.campingniche.hu
BHG műjégpálya, XI., Sopron út 19., (+36-70) 941-3754, www.bhgjeg.hu
marczibányi Sportcentrum, II., Marczibányi tér 16., H–CS: 14–19, P: 15–19, Szo: 9–22, 
V: 9–21 www.marczibanyi.hu/cms/korcsolya-jegkorong
westend City Center, millennium tetőkert, Jégterasz, XIII., Váci út 1–3.,  
(+36-30) 677-8238, www.jegterasz.hu

Golf
Budai Golf Club, Diósd, Pacsirta u., (+36-23) 382-775. 
www.golf.sport.hu, golfcenter@golf.sport.hu
paplapos Golf & Academy, Monor, Paplapos u. 6. (+36-29) 411-699, 
www.paplaposgolf.hu
Budapest Highland Golf Club, XXII., Dózsa György út 99–103., 
(+36-1) 362-8020, www.highlandgolf.hu

Squash
A & tSH I., Pálya u. 9., 356-9530

Aktív Squash Club XIV., Tábornok u. 7., 251-3322
Aréna Fitness XIII., Váci út 178. (Duna Plaza), 239-4356

Arnold Gym III., Szépvölgyi út 15., 250-4259
City Squash & Fitness II., Marcibányi tér 13., 325-0082

A Budapesten töltött napokba könnyedén csempészhetünk különleges sportélményeket is. érdemes fölpillantani a térképből és adni 
magunknak egy kis kimenőt.

6464

sportolás

Budapest alatt több mint 200 barlang található, néhány több kilométer hosszú. 
legtöbbjük a geotermikus aktivitás miatt, a termálvíz hatására jött létre, évmil-
liók alatt.

pálvölgyI CseppKőBArlAng
(II., Szépvölgyi út 162., 
www.palvolgyi.atw.hu, 
(+36-1) 325-9505, 
K–V: 10–16:15, belépő: 1050 Ft).
A cseppkövekben bővelkedő barlang a 
Budai-hegység leghosszabb barlang-
rendszere.

szeMlőhegyI BArlAng
(II., Pusztaszeri út 35., 
www.szemlohegyi.atw.hu, 
(+36-1) 325-6001, Sze–H: 10–16, 
belépő: 850 Ft).
A jelenleg 2200 méter hosszban feltárt, 
fokozottan védett barlang Európa egyik 
legszebb természetes barlang-rend-
szere, példátlan szépségű természetes 
ásványi formációival.

2011-ben nyit újra Budapest egyik kora-
beli látványossága, a népszerű Műjég. Az 
első „korcsolyacsarnokot” a tó partján fel-
állított kéthelyiséges kis fabódé testesítet-
te meg, majd 1870. január 29-én Rudolf 
koronaherceg jelenlétében nyitották meg 
a Jégpályát.

városligeti műjégpálya

barlangtúrák



www.budapest-tours.hu ● info@budapest-tours.hu
Tel.: (Mon-Fri. 9:00-18:00): +36 1 299 0808 ● 0-24h Tel.: +36 70 282 0710

1023 Budapest, Frankel Leó út 51-53.
Registration number: U-001226

STANDARD
TOURS

DAY*
when starts

TIME
of departure

PRICE
(HUF)
adult

PRICE
(HUF)
child                    

2-12 years

DURATION
hour

with 
BUDAPEST

CARD

Live guided tours in English

Walking tour Buda uneven days 10:30 2990 free** 2,5 free

Walking tour Pest even days 10:30 2990 free** 2,5 free

Pub crawling 1,2,3,4,5,6,7 19:00 free — upon request free

Szentendre light 1,2,3,4,5,6,7 14:00 8500 4000 3,5 -10% 

Live guided tours in English - German - French - Italian - Spanish

Szentendre 2,4,5,6,7 14:00 10000 free 4,5 -10%

City tour 1,2,3,4,5,6,7 10:00 / 14:30 6500 3000 3 -10%

City tour & Parliament 2,3,4,5,6,7 10:00 9500 4500 4,5 -10%

Parliament 2,3,4,5,6,7 13:00 5000 3000 1 -10%

Panorama & boat ride 3,4,5,6 14:30 8500 4000 3 -10%

Boat trip 
with music & dinner 3,5,7 20:00 16000 8000 2,5 -10%

Budapest by night 2,4,5,6 19:00 16000 8000 4 -10%

“Sissi” palace 
& horse show 2,5,7 9:00 14000 6500 4,5 -10%

Puszta tour grand 1,4,6 9:00 17500 9000 8 -10%

Danube bend 3,4,5,6,7 10:00 14500 7000 8,5 -10%

Lake Balaton 
& Herend 5 9:00 17000 10000 9 -10%

Vienna private tour: for 1-3 pax  95 000 HUF/tour 
 for 4-7 pax 125 000 HUF/tour

We organize you any private tours in any language on request!

Notes: 
*Nr. of days mean: Monday=1 Tuesday=2 ...etc.
**0-14 years
Prices above are valid till 31.10.2011.
For any changes all rights reserved.



kirándulások budapest környékén

 A DunAkAnyAr és GöDöllő

kirándulások  
budapest környékén



Visegrád területén valaha a Római Birodalom 
határa, a limes húzódott, a megmaradt őrtor-
nyok romjai ma is láthatók. Szent István király 
ispánságot alapított itt (11. sz.), és megépült 
a főesperesi templom is, amelynek romjai a 
Várhegy oldalában láthatók. Nem messze áll a 
maradványaiban is impozáns fellegvár, ahonnan 
a Dunakanyar legszebb látképe tárul elénk. A 
Mátyás király idejében (15. sz.) reneszánsz stí-
lusjegyekkel felruházott palota kútjából egykor a 
követek fogadására zamatos bor csörgedezett. 
A városkában nyaranta lovagi játékokat és kö-
zépkori mesterségek bemutatóit tartanak. 

Nemcsak Visegrád az egyetlen látványossága a 
Dunakanyarnak. Kompra szállva a szemközti olda-
lon Nagymaros, Kismaros és Verőce hangula-
tos településeit találjuk, és a csodálatos Börzsöny-
ben is túrázhatunk egyet. A Dunakanyar mint régió 
a Börzsöny, a Visegrádi- és a Pilis hegység által 
körülvett Duna-szakasz mentén terül el, több mint 
60 települést ölelve magába. Ezek közül az egyik 
legszebb parti sétánnyal rendelkező város a látvá-
nyában nemrég teljesen megújult Vác.

Esztergom
Évente egymillióan kíváncsiak erre a 973-ban 
alapított településre, amely egykor az ország 
első fővárosa, első királyunk megkeresz-

telkedésének színhelye, évszázadokon 
keresztül királyok, főpapok székhelye 

volt. A Várhegy kiemelkedő pontján 
áll a bazilika, Magyarország leg-

nagyobb temploma.

a DuNaKaNyar és göDöllő

Budapest környékének ódon falai között barangolva megelevenedik a történelem, megtudhatjuk, kiért dobogott Beethoven szíve, 
tényleg olyan karcsú volt-e Sissi, Ferenc József császár felesége és elmerülhetünk egy különleges művészkisváros hangulatában. 
További információ: www.itthon.hu.

kirándulások budapest környékén
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GöDöllő

szentenDre

A mediterrán hangulatú kisváros őrzi 
18-19. századi egységes városkép-
ét. Szépségét műemlékei és a Duna 
közelsége együtt alkotják, méghozzá 
úgy, hogy az évtizedek során festők, 
szobrászok, művészek kolóniában 
éltek és élnek itt. Egymást érik a ga-
lériák, műhelyek, kiállítótermek, mú-
zeumok és jelen van az 1600-as évek 
vége felé a törökök elől idevándorolt 
szerb lakosság kultúrája. Szentendre 
ad otthont az első és eddigi legna-
gyobb magyar skanzennek.

A gödöllői kastélyt a 18. században 
Grassalkovich Antal építette. A mai 
Gödöllői Királyi Kastélymúzeum 
azonban nem egykori alapítója, 
hanem egyik lakója okán tett szert 
ismertségre. Itt pihente ki az udvari 
élet fáradalmait I. Ferenc József 
és Erzsébet királyné, azaz Sissi. 
2011-ben számos új elemmel bővül 
a kastély állandó ki állítási anyaga, 
nyáron Habsburg-képgalériával, 
ősszel pedig a Horthy-bunker meg-
nyitásával a háborús idő ket meg-
idéző részleg gel.
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Liszt, az ünnepelt világsztár
Liszt, a zongoravirtuóz
Liszt, a magyar világpolgár
Liszt, a keresztény gondolkodó 
Liszt, a zenepedagógus

 www.liszt-2011.hu wwwwwwwwwwww..llllllliiiiisszzzttttt--2222001111111111..hhhhuuuu

Lisztev_sajto_H_2010_11_210x145.indd   1 11/29/10   9:49:32 PM
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Éttermek, kávÉzók És bárok



8000 Ft alatt 
Bajai Halászcsárda XII., Hollós u. 2. (275-5245, 
www.bajaihalaszcsarda. com). H–V: 11.30–22. 
Nyáron kerthelyiség, sokféle halászlé és játszótér. 
Családbarát megoldások. 

Fuchsli (V., Belgrád rkp. 18. (783-2260) H–V: 
12–24. A szekszárdi Heimann pincészet fővárosi 
bázisa. Egyszerű és tartalmas ételek. Klasszikus 
vasárnapi menü húslevessel, rántott csirkecombbal 
és uborkasalátával. 

Két Szerecsen VI., Nagymező u. 14. (343-1984, 
www.ketszerecsen.com) H–P 8–24, Szo–V 9–24. 
Mediterrán fogások és tapasok, bőséges reggelik. 
A környéken rengeteg színház, így estefelé zsúfolt. 

Pastrami III., Lajos u. 93–99. (430-1731, www.
pastrami.hu). H–V: 7–23. A névadó, hajszálvékonyra szeletelt, pácolt marhahússze-
letekkel megtöltött szendvicsért is megéri fölfedezni Óbudát. A vendégtér felé nyitott 
konyhában az étel elkészültének minden mozzanata nyomonkövethető. A hatalmas bel-
magasságú, kétszintes épületben a gyerekeknek is jutott külön sarok. 

Pata Negra IX., Kálvin tér 8. (215-5616, 
www.patanegra.hu). H–Sze: 11–24, CS–P 
11–01, Szo 12–01, V 12–24. A Ráday utca 
bárjainak meglátogatása előtt kiváló hely 
egy könnyű vacsorára. Sonkák, spanyol 
borok és természetesen katalánkrém. 

Rezi Serpenyős II., Szépvölgyi u. 62. 
(335-5361, www.reziserpenyos.hu). 

H–V: 12–24. Mindennap ebédmenü, és 
szokatlanul változatos bioválaszték. 

Egyedi ötletek, kiváló magyar 
fogások és alkalmanként bor-

vacsorák. 

ÉtteRmeK 

A nagy nemzetközi éttermi kalauzok (Michelin, Gault Millau) élénk figyelme is mutatja, hogy Budapesten az utóbbi években fölpezs-
dült a gasztronómiai élet. A 2010-es első hazai Michelin-csillaggal a Costes étterem fölvéste a világ éttermi térképére Budapestet, 
2011-ben pedig a második fővárosi hely, az Onyx is megkapta első csillagát. Mindeközben a konyha is abszolút előnyére változik, így 
összeállításunkban olyan helyeket is ajánlunk, ahol ehet a vendég harcsapaprikást túrós csuszával vagy paprikás krumplit – kiváló 
alapanyagokból és profi séfek munkája nyomán. 

relaxgasztronómia
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Pest Buda Bistro I., Fortuna u. 3. (www.pestbuda.net) Naponta 11–24. Hagyományos 
magyar bisztró kenyérlángossal és erdélyi rakott káposztával. Az 1948 óta működő in-
tézmény most új koncepcióval, teljesen fölújított belsővel jelentkezik.

Ruben Étterem V., Magyar u. 12–14. (266-3649, www.rubenrestaurant.hu). Naponta 
12–24. Olcsó, háromfogásos ebéd, ami miatt érdemes korán érkezni, hiszen kiváló bel-
városi elhelyezkedése miatt nagy az érdeklődés. Csütörtökönként pedig négy fogás ehető 
végig, alig több, mint 1000 Ft-ért.

8000–15 000 Ft 
Aranyszarvas Vendéglő I., Szarvas tér 1. 
(375-6451, www.aranyszarvas.hu). Naponta 
12–24. A modern és a hagyományos ötvözése 
kellemes, visszafogottan elegáns környezetben. 
Ötletes és bátor konyha, kiváló desszertek. 
Arcade XII., Kiss János altábornagy u. 38. 
(225-1969, www.arcadebistro.hu). H–Sz: 
12–15.30 és 18.30–23, V: 12–16. Franciás, 
elegáns bisztróétterem markáns fogásokkal 
és kellemes környezettel. 

Budapest Kártya partnereK
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Gellért Söröző & Brasserie 
Fiatalos, barátságos légkörű étterembe lép be a látogató. 
Az étlap a kortárs magyar konyhaművészet remekeit ajánl-
ja Kalandoroknak, Hagyományőrzőknek és Mértékletesek-
nek. Széles sörválaszték, kiváló magyar borok egészítik ki 
az étkeket. Napi és heti menük, könnyű ebéd ajánlatok vár-
nak üzletembereket, sietős turistákat. Nyitva: mindennap 
12:00 – 23:00

gasztronómia
Gellért eszpresszó
Házi süteményekkel, tortákkal, frissen főzött kávékü-
lönlegességekkel, teákkal és élő zongoramuzsikával 
várja vendégeit a bécsi kávézó hangulatú „Presszó”. 
Tavasztól őszig a tágas teraszon fogyaszthatnak fagy-
laltkelyheket, hűsítő koktélokat a látogatók. Nyitva: 
mindennap 9:00 – 20:00

Gellért Panoráma Étterem
A Gellért Szálloda klasszikus étterme teraszával me-
seszép kilátást nyújt a Dunára. Az étterem konyhája 
az elmúlt 90 év legsikeresebb ételeit tűzte étlapra. 
Pincészetek nagyszerű borai teszik egésszé a fogáso-
kat. Esténként cigányzene, péntekenként zenés műsor 
szórakoztatja a vendégeket.

Tel.: (+36-1) 889-5558
gellert.restaurant@
danubiushotels.com

Tel.: (+36-1) 889-5497
gellert.restaurant@
danubiushotels.com

Tel.: (+36-1) 889-5566
gellert.restaurant@
danubiushotels.com

79
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-30%

-30%

-30%

Avocado Restaurant  
and music Café
A földszinten és a galérián egy csipetnyi század eleji 
hangulattal megpróbáltuk megidézni a ház volt lakó-
jának és a múlt század színművészének Karády Kata-
linnak emlékét. A művésznőnek tisztelegve szeretnénk 
átadni Önöknek egy gondolatnyit abból a hangulatból, 
ami az akkori kort jellemezte, mindezt vegyítve némi 
keleti hatással. Az étteremnek ez a része hol meghitt 
hangulatú, hol pedig élettel teli kávéházra emlékeztet.

1056 Budapest Nyári Pál u. 9.        1111 Budapest, Szent Gellért tér 1.

Corso Étterem
A belváros egyik legrégebbi vendéglőjében hagyo-
mányos magyar konyha, kiváló magyar borok, turista 
menü és esténként hangulatos cimbalomzene várja 
Önt. Vasárnap délben 50% kedvezményt adunk a 
számla végösszegéből. egyszerre több kedvezmény 
nem vehető igénybe!) Kártya elfogadás: EM/MC, 
VISA, AMEX). Nyitva: H-Szo: 12-22 V: 12-16

Firkász kávéház - étterem
Az ország tíz legjobb magyaros éttermének egyike, 
ahol a jelszó: régi értékek, jóízű étkek. Este 19 órától 
a bárzongorista verseny győztese játszik. Elnyerte a 
VISIBLE-2005 nemzetközi minőség-garancia tanúsít-
ványt. Légkondicionált. Étlap: angol, francia, német, 
olasz, orosz, finn. Nyitva: naponta:12.00-24.00.

Kedvezmény: 30 % á la Carte fogyasztásból.

Tel.: (+36-1) 450-1118
firkasz@firkasz-etterem.hu

Tel.: (+36-1) 318-5628
reservation@corsorestaurant.hu

Tel.: (+36-1) 783-4159
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-30%

-30%

-30%

Ld. térkép

Ld. térkép

Ld. térkép

Ld. térkép

Ld. térkép Ld. térkép

www.avocadoetterem.hu www.danubiushotels.com

www.danubiushotels.com

1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 3. 1111 Budapest, Szent Gellért tér 1.

1136 Budapest, Tátra u. 18. 1111 Budapest, Szent Gellért tér 1.

www.corsorestaurant.hu

www.firkasz-etterem.hu www.gellertsorozo.hu
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Borssó V., Királyi Pál u. 14. (789-0975, www.borsso.hu). V–P: 12–23, Szo: 12–02. 
A franciás–magyaros irányvonal és a kedvező árú ebédmenü a legfőbb vonzereje. 

Café Kör V., Sas u. 17. (311-0053). H–Szo: 10–22. Üdítően egyszerű étlap, napi ajánla-
tok és kiterjedt törzsvendégkör. Szívélyes hangulat. 

Chez Daniel VI., Szív u. 32. (302-4039, www.chezdaniel.hu). 
H–V: 12–15 és 19–23. Az egyik legjobb francia konyha a városban, kérésre vegetáriá-
nus és diabetikus verzióban is kóstolgathatunk. 

Déryné I., Krisztina tér 3. (225-1407, www.cafederyne.hu) H–V: 7:30–24. Népszerű 
találkahely, reggeli korántól, ebédmenük baráti áron. Megújult konyha, törekvő szán-
dékok. 

Klassz VI., Andrássy út 41. (342-2587,  
www.klassz.eu). H–SZ: 11.30–23, V: 11.30–18. 
Ha tehetjük, igyekezzünk az utcafronton helyet 
kapni, remek szórakozás az Andrássy út forga-
tagát egy kiváló fogás mellől szemlélni. Ízletes 
levesek és gazdag borválaszték. Hátul borbolt. 

menza VI., Liszt Ferenc tér 2. (413-1482,  
www.menza.co.hu). H–V: 10–24. A Liszt Fe-
renc tér azon kevés helyei közé tartozik, ahol 

nem csak az italok és koktélok érdemelnek fi-
gyelmet. Egyszerű és gondosan elkészített 

fogások, pezsgő társasági élet, kedves 
felszolgálás. 

gasztronómia

A LeGizGALmAsAbb mAGyAr konyhák

21 magyar vendéglő I., Fortuna u. 21. (202-2113, www.21restaurant.hu)  
Szezonban tökéletes disznótoros és egyéb hazai ötletek. 

Alabárdos I., Országház u. 2. (356-0851, www.alabardos.hu) 
Libamáj minden formában, gazdag borkínálat. 

Bock Bisztró VII., Erzsébet krt. 43. (321-0340, www.bockbisztro.hu)  
A legkomolyabb malacságok és elképesztő reggelik már reggel 8-tól.

Borkonyha V., Sas u. 3. (266-0835, www.borkonyha.hu) Frissen nyílt hely  
lenyűgöző borkínálattal és szombati halnappal.

Csalogány 26 II., Csalogány u. 26. (201-7892, www.csalogany26.hu)  
A báránynagyhatalom a budapesti éttermi pezsgés egyik motorja.

Kádár étkezde VII., Klauzál tér 9. (321-3622) 
Közösségi kifőzdei élmény sólettel és régivágású vendégkörrel. 

Onyx V., Vörösmarty tér 7–8. (429-9023, www.onyxrestaurant.hu) 
A Somlói galuska Michelin-csillagos újjászületése. 

Olimpia VII., Alpár u. 5. (321-2805, www.alparutca.hu) 
Mindig egyedi, csak aznapra tervezett választék, libaprofizmus.

múzeum VIII., Múzeum krt. 12. (267-0375, www.muzeumkavehaz.hu). H–V: 12–24.  
A patinás Palotanegyed hasonlóan patinás étterme. A magyar klasszikusokat kicsit moder-
nebb köntösben kínáló étlap. A bárányból készült ételek kiválók, ahogy az édességek is.  
A felszolgálás elsőrangú.

Café Pierrot I., Fortuna u. 14. (375-6971, www.pierrot.hu), H–V: 11–24. A 29 éve 
töretlen népszerűségnek örvendő hely idén alaposan megújult belső tereiben és kínálatá-
ban egyaránt. A Monarchia ízeit a napi tábláról is összeválogathatjuk saját menünk meg-
komponálásával.

Budapest Kártya partnereK
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Kárpátia Étterem
Kárpátia Étterem, Budapest egyik legrégibbi étterme, 
mely 1877 óta a belváros szívében várja vendégeit. Lép-
jen be a hagyományos és kortárs magyar gasztronómia 
világába, ahol történelmi falak között tüzes cigányzene 
hallatszik. A Kárpátia étterem híres konyhájában, új 
életre kelnek a magyar ételkülönlegességek.

gasztronómia
Ypsilon Cafe
Az Y, mint ... A Ypsilon Café, amely étterem és kávézó, 
gyakran válik könnyed szórakozóhellyé, hangulatában 
átmenetet képez egy letisztult bár, lounge és kávéház 
között, s egyben a legkiválóbb találkozóhelyek egyike 
Budapest közepén, Zugló szívében. Belső terének ki-
alakítása, kényelmes bőrkanapés ülőhelyeivel, feszte-
len atmoszférát teremt reggelik, üzleti ebédek, baráti 
összejövetelek, vacsorák alkalmára, vagy akár csak 
egy kis lazításra. 

Columbus Hajó 
A Columbus Hajón üzemelő hangulatos ír pub a hét 
minden napján várja a kulináris élvezetekre és rend-
hagyó környezetre vágyó vendégeket. Tavasztól őszig 
tart nyitva a panoráma teraszunk, és az igényes szóra-
kozást kedvelőknek az étteremben működő Columbus 
Clubbal, és a pénteki salsa bulikkal kedveskedünk. A 
Budapest Kártyával érkezők részére a fogyasztásból és 
a Columbus Club belépőjegy árából 20% kedvezményt 
biztosítunk.

85

87

-30%

-20%

-20%

mirror Café & Restaurant
A tradicionálisan trendi Mirror Café & Restaurant ki-
váló magyar ételekkel és a Kelet-Nyugat ízvilágának 
pompás ötvözésével várja vendégeit. A legújabb tren-
dek szerint készült ételeket egyedi porcelán étkészle-
ten szolgálják fel. A különleges hangulatú étteremben 
elfogyasztott ebéd, vagy vacsora páratlan gasztronó-
miai élményt nyújt.

Premium Cafe & Étterem
A zöldövezetben található Premium Étterem hangulatos 
teraszával kiváló helyszíne bármilyen jellegű összejövete-
leknek, találkozóknak, különböző megbeszéléseknek egy 
reggeli, ebéd, vacsora, vagy akár egy finom kávé mellett. 
Az étterem magyaros, illetve nemzetközi konyhát képvisel. 
Az étteremhez kapcsolódik egy teljesen felszerelt, 150 
fő befogadására alkalmas konferenciaterem, továbbá 4 
kisebb tárgyalóterem, amelyekben lebonyolíthatók kiállítá-
sok, vállalati partnerpartik, esküvők, bankettek egyaránt.

Regős Vendéglő
Vendéglőnk a 70-es évek hangulatát, konyhánk a 
hagyományos magyar ízeket eleveníti fel, családias, 
barátságos környezetben. Ízletes ételeink és bőséges 
ital választékunk, már sok vendég elismerését vívta ki. 
Nagy büszkeségünk, hogy a The New York Times-ban 
megjelent egy dicsérő cikk, amit egy inkognitóban ná-
lunk lévő újságíró tett közzé. Helyiségünk 50 fő befo-
gadására alkalmas.

Tel.: (+36-1) 889-6022
info@mirrorcafe.hu

Tel.: (+36-1) 877-7600
info@premiumcafe.hu
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83 86
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-30%

-30%

-30%

Ld. térkép Ld. térkép

Ld. térkép Ld. térkép

Ld. térkép Ld. térkép

1068 Budapest, Szófia utca 33.

1053 Budapest, Kossuth L. u. 19-21. 1143 Budapest Stefánia út 1.

1051 Budapest, Vigadó tér 4. számú kikötő

1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8.

1139 Budapest, Országbíró u. 44-46.

www.regos.fw.hu

www.mirrorcafe.hu www.ycafe.hu

www.columbuspub.hu

www.karpatia.hu

www.premiumcafe.hu

Tel.: (+36-1) 321-1921
regosvendeglo@freemail.hu

Tel.: (+36 1) 317-3596
restaurant@karpatia.hu

Tel: (+36-1) 468-3357
info@ypsiloncafe.hu

Tel.: (+36-1) 266-9013
res@columbuspub.hu
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Rosenstein VIII., Mosonyi u. 3. (333-3492, www.rosenstein.hu). H–V: 12–23. Ré-
gimódi családi étterem a Keleti pályaudvar tőszomszédságában és az étlaphoz képest 
kedvező árú ebédmenü. Töltött libanyak, sólet és szalontüdő az emlékezetes fogások. 

15 000 Ft felett 
Babel Delicate V., Szarka u. 1. (338-
2143, www.babeldelicate.hu). K–SZ: 
12–24. Kortárs, modern konyhamű-
vészet, amit hűen tükröz a berendezés 
is. Á la carte étkezés mellett esténként 
hatfogásos vacsoramenük, a hozzájuk 
illő borválasztékkal. 

Baraka Restaurant & Lounge 
Andrássy Hotel, VI., Andrássy út 111. 
(483-1355, www.barakarestaurant.hu). 
H–V: 12–15 és 18–23. A fúziós konyha 
elsősorban a Kelet ízeit vegyíti külön-
leges kreációkban az európai megol-
dásokkal. Kiváló a kenyér és a város 

talán legjobb herkentyűválasz téka 
is itt található. Elegáns belső tér, 

remek esti sétalehetőség az 
Andrássy úton. 

Costes IX., Ráday u. 4. (219-0696, www.costes.hu). Sze–V: 12–15:30 és 18:30–24. 
A degusztációs menük (15 000 Ft és 24 000 Ft) parádés áttekintést adnak a konyha-
művészet csúcsának jelenlegi állásáról, de délben kicsit ol csób ban is meg lehet úszni a 
kóstolgatást (3900–4900 Ft). Magyarország első, a volt szovjet blokk második Michelin-
csillagos étterme. 

Gundel XIV., Állatkerti krt. 2. (468-4040, www.gundel.hu). H–Szo: 12–16, 18:30–24, 
V: 11:30–15, 18:30–24, Bar 9–24. Legendás múltú hely a Városligetben, amelyik sokáig 
egyeduralkodónak számított a fine dining kategóriában. A patina maradt, a választék 
ugyan bővült, de egy tartalmas időutazást tökéletesen végrahajthatunk itt. Teraszok, 
kert, különtermek saját kis birodalma. 

mÁK Bistro V., Vigyázó Ferenc u. 4. (www.makbistro.hu) K–Szo: 12–23. Baszk tapas, 
azaz pintxo monarchiás hozzávalókkal. Amilyen bonyolultan hangzik, olyan felüdülés 
minden egyes fogás. Főétel helyett több kistányért érdemes kóstolni, merészen bevá-
lasztva a bizarr belsőségekbe is. A szörpök és desszertek is különlegesek. 

Onyx V., Vörösmarty tér 7-8. (429-9023, www.onyxrestaurant.hu) K–Szo 12–14 és 
18:30–23.  Magyarország második Michelin-csilagos helye, ám az első, amelyik magyar 
séfekkel érte el a kiváló minősítést. Konyhája alapvetően az újraértelmezett magyar fo-
gásokra épít, elképesztő nagy műgonddal és rengeteg ötlettel. Foglalás ajánlott, a remek 
ár-érték–arányú ebédmenüre (3490–3990 Ft) is.
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Champs Sport Pub
Champs Sport Pub, a legsportosabb hely! Az olimpi-
konok által alapított Champs egyedi hangulatot teremt 
vendégei számára. Sportolói ereklyék, érmek, kupák, 
és különböző sportágakra utaló boxok teszik vonzóvá 
éttermünket. 40 TV, 3 óriáskivetítő, 50 sportcsatorna! 
Champs Sport Pub, a legjobb döntés!

gasztronómia
Vén Hajó Étterem
Foglaljon helyet a Duna csodálatos panorámájában a 
Lánchíd lábánál horgonyt vert Vén Hajó étteremben. 
A Vén Hajó élő képeslapként tárja Ön elé Budapest 
panorámáját. Ha pedig igazán le akarjuk nyűgözni, 
akkor az étlapot adjuk a kezébe. Házias ételek és a 
nemzetközi vizek ízei versenyeznek a kegyeiért.

Chelsea Étterem – Dominó  
Kávézó – Art’otel Budapest
Az Art’otel Budapest szálloda Chelsea Éttermében és 
Dominó Kávézójában 10% kedvezményt adunk a ked-
ves Budapest Kártyás vendégeknek az étel- és italfo-
gyasztásaikból. A Chelsea Étterem Átriumos kialakítá-
sa kellemes, különleges hangulatot teremt, A szállodát 
és a kávézót is a hotel festőművésze - Donald Sultan 
- Contemporary art - képei díszítik.

91

93

-20%

-10%

-10%

mátyás Pince Étterem
 A Mátyás Pince Étterem, Budapest egyik leggazda-
gabb múltú étterme. Napjainkra az étterem minden 
tekintetben megújult. Programjainkat operett és folk-
lór műsorral bővítettük, melyek Déki Lakatos Sándor 
és zenekara cigánymuzsikája kíséretében tekinthető-
ek meg. Konyhánk, a méltán híres Bereznay Tamás 
fantáziadús fogásaival kényezteti a magyar konyha 
kedvelőit.

molnár’s kürtőskalács cafe, ice cream
A kürtőskalács a székelyek ünnepi süteménye, esküvőkre, 
keresztelőkre, fontos vendég fogadására készítették. A 
kürtőskalács ízletes receptjét évszázadokon át a hagyo-
mányok és a különböző helyi szokások formálták. Később 
jöttek rá, hogy a forró, ragadós cukor megolvadt karamell-
rétege könnyen felveszi az aprított diót, amivel az élvezetes 
íz még tovább fokozható. Sok kísérletezés után az általunk 
használt legnépszerűbb nyolc íz: vanília, fahéj, dió, mandu-
la, csokoládé, kókusz, kakaó és mák.

Sir Lancelot Lovagi Étterem
Ó urak és jó asszonyok, ha gyomrotok nagyon ko-
rog, vagy ha éppen derék szakácsotok szabadnapos, 
utazzatok el egy varázslatos világba, Sir Lancelot 
birodalmába. A hét minden napján már déltől várjuk 
szeretettel középkori hangulatú környezetben, ízletes 
királyi lakomákkal! Minden este élő zene, hastáncos, 
tűznyelő, erőművész, lovagi játék! Kóstoljon bele a kö-
zépkor fenséges hangulatába!

Tel.: (+36-1) 266-8008
info@matyaspince.hu

Tel.: (+36-1) 411 0942
venhajo@europahajo.hu
 

Tel.: (+36-1) 487-9487
kblaogh@pphe.com

Tel.: (+36-1) 413-1655
info@champs.hu

Tel.: (+36-1) 407 2314
info@kurtoskalacs.com

Tel.: (+36-1) 302 4456
info@sirlancelot.hu
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Ld. térkép Ld. térkép

Ld. térkép Ld. térkép

Ld. térkép Ld. térkép

1065 Budapest, Podmaniczky utca 14. 1074 Budapest, Dohány u. 20.

1052 Budapest, Váci utca 31. 1011 Budapest, Bem rakpart 16-19.

1056 Budapest, Március 15. tér 7. 1051 Budapest, Vigadó tér 2-es kikötő

www.sirlancelot.hu www.champs.hu

www.kurtoskalacs.com www.artotels.com/budapest-hotel-hu-h-1011/hunbuart

www.matyaspince.eu www.venhajo-etterem.hu
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KeLetI ÉS OLASz ÉtteRmeK 

Budapesten sok helyen ehetünk sushit, tavaszi tekercset, humuszt vagy pizzát, hallevest és tiramisut. A biztos választás érdekében 
kiemeltük a legjobbakat, hogy a földrészek találkozása izgalmas kulináris élmény legyen. 

KeLetI INSPIRÁCIó 
Nobu V., Erzsébet tér 7–8. (429-4242, www. noburestaurants.com/budapest) H–V: 
12–23:45, lounge bar 12–02. 
Robert de Niro vállalkozása immár Budapestig is elér, a világ legkiválóbb halfogásai 
megérnek egy látogatást. 

Wang mester Konyhája IX., Telepy u. 24. (455-7021, www.lanzhou.hu). H–V: 11–23. 
A konyha az autentikus szecsuáni, még kínai léptékkel mérve is fűszeresnek számító 
fogásokat mutatja be. 

Kisparázs VII., Kazinczy u. 7. (06-70-517-4550). H–Cs, Szo 11–22, P 11–22:45. 
Egészen apró helyiség, kiváló thai tésztaételekkel, currykkel. 

Okuyama-no sushi III., Kolosy tér 5–6. (250-8256, www.okuyamanosushi.fw.hu) 
K–V 13–22. Halszeretőknek kötelező, érdeklődőknek bátorító. Szasimik, mizóleves és 
csodás szusik. 

mughal Shahi XII., Városmajor u. 57. (202-4488, www.pakistani-etterem.hu). H–V: 
12–23
Budapest egyetlen pakisztáni éttermében fűszeres curryk, birjánik és friss lepények. 

Pandzsáb tandoori XIII., Pannónia u. 3. (270-2974). H–V: 12–23
Jól bevált hely, ha megbízható indiai konyhát keresünk. Zegzugos emeleti asztalok és 
elvitel egyaránt.

momotaro Ramen V., Széchenyi u. 16. (269-2037) H–V: 11–22. 
Komoly rajongótáborral rendelkező klasszikus hely, ideális hétvégén koradélután egy 
sokfogásos, elnyújtott ramenezésre.

OLASz ízeK 
Fausto’s Étterem VI., Székely Mihály u. 2. (877-610, www.fausto.hu). H–P: 12–15 és 
19–23, Szo 18–23. 
Fantasztikus ízek és hozzávalók, házi készítésű tészták és különleges halételek. 

Ristorante Krizia VI., Mozsár u. 12. (331-8711, www.ristorantekrizia.hu) H–Szo: 
12–15, 18:30–24. Tradicionális és modern olasz fogások a tengeri herkentyűktől a 

hegyi pásztorok kedvencéig. 

trattoria toscana V., Belgrád rkp. 13. (232-0045, www.toscana.hu). H–V: 12–24. 
Fatüzelésű kemencében készülő pizzák és a rusztikus húsételek. 

Pomo d’Oro V., Arany J. u. 9., 302-6473, www.pomodorobudapest.hu) H–V: 12–24. 
Tökéletes hangulat, autentikus berendezés és delikátüzlet a Belváros szívében. 

Il terzo Cerchio VII., Dohány u. 40. (354-0788). H–V: 12–24. 
Szerdán halnap, ilyenkor feltétlenül, de máskor is javasolt az asztalfoglalás. 

Osteria Fausto’s VII., Dohány u. 5. (269-6806, www.fausto.hu). H–Szo: 12–23. 
Az étterem kistestvére, üzleti menükkel, fesztelenebb hanulattal, de ugyanúgy kiváló 
minőséggel.

Okay Italia V., Nyugati tér 6. (332-6960, www.okayitalia.hu) H–V: 12–24
A megunhatatlan valódi pizza egyik fellegvára. 

New York Pizza VI., Szondi u. 37. (697-4992, www.newyorkpizza.hu)
A pizzák mellett wrapek, tex-mex és egyéb amerikai ihletésű megoldások.
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Halászbástya Étterem
Budapest legromantikusabb étterme, a Budai Vár leg-
szebb pontján várja kedves vendégeit a Halászbástya 
Étterem. A lélegzetelállító  budapesti panorámát a gyö-
nyörű belső tér, az előzékeny kiszolgálás és a fensé-
ges ételek teszik feledhetetlenné. Budapest legszebb 
teraszai és a csodálatos kilátás Budapest összes híd-
jára. Keresse aktuális ajánlatainkat honlapunkon. Fine 
Dining a város felett! 

New York Kávéház & Salon Fine 
Dining Étterem
A New York Kávéház egyike Budapest kiemelt látniva-
lóinak. Ha belép a „világ egyik legszebb kávéházába”, 
a boldog békeidők hangulata fogadja Önt. Kóstolja 
meg kávékülönlegességeinket, süteményeinket, vagy 
ha megéhezett, Wolf András mesterszakácsunk egyik 
ételspecialitását!

trófea Grill Étterem  
Visegrádi utca 
Éttermünk korlátlan étel- és italfogyasztást kínál a 
több mint 100 féle ételt felvonultató svédasztalról, 
fix árért. Nemzetközi és tradicionális magyar ételek 
(szürkemarhából, rackabirkából stb…) Hétvégén 
gyermekeknek 12 év alatt INGYENES. 

Tel.: (+36-1) 270-0366, 
(+36-20) 949-4206
etterem@trofeagrill.net

Tel.: (+36-1) 201-6935
info@halaszbastya.eu
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Ld. térkép

Ld. térkép

Ld. térkép

1014 Budapest, Budai Vár, Halászbástya

1073 Budapest Erzsébet krt. 9-11.

1132 Budapest, Visegrádi utca 50/a

www.halaszbastya.eu

www.newyorkcafe.hu

www.trofeagrill.net

Tel: (+36-1) 886-6167
newyorkcafe@newyork.boscolo.com
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Sétálós nyalánkságok, avagy Íz Források Budapesten
Piaci csiperke kóstolgatás, kislábasban sülő véres hurkák, a legjobb pesti flódni, 
bepillantás a legújabb lakásétterembe –  mindez és még számtalan érdekesség a 
hazai gasztronómia gyökereiről élőben, ízeken, illatokon, évszázadokon és magán 
Budapesten keresztül egyetlen kellemes, sétálós gasztro -városnézés alatt!

Ezek az illatfelhőben úszó talponállók és ücsörgésre hívogató asztalok a magyar 
gasztronómia szellemének felvigyázói, melyeknek az a küldetése, hogy amennyiben 
Krúdy Gyula, a legnagyobb étvágyú magyar író egy váratlan feltámadás révén vissza-
térne közénk, ma is otthon érezze magát. Jelszó a fröccs, sétavezető Krúdy Gyula. 

Kinek ajánljuk:

Családoknak, barátoknak, gyerek csoportoknak, fiataloknak, időseknek, hiperaktívoknak és mozgáskor-
látozottaknak. // Budapestieknek és vidékieknek, határon inneni és - túliknak.// Magánszemélyeknek, 
kis csoportnak, nagy csoportnak, partnereknek, cégeknek vagy egy egész birodalomnak. // Játékosan, 
csapatépítősen, feladatosan, vagy minden részletében spontánul // A tudásért, szerelemből, szülinapra, 
ajándékba, meglepiből, vagy csak úgy…

A program számos nyelven elérhető;  dátumát és pontos útvonalát az Ön 
kéréséhez igazítjuk. 

Jelentkezés – további programok:  
budapestUNDERGUIDE Utazási Iroda  
és Programszervező Műhely  
www.underguide.com
budapest@underguide.com
+36.30.908.15.97

Budapest új megközelítésben  
a budapestUNDERGUIDE-dal
Személyre szabott - élmény ajándékok, - városfelfedező séták, - programok

budapestUNDeRGUIDe – a felelősségteljes  
és fenntartható utaztatás a szívügyünk.
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BUDAPeSt, KÁVÉVÁROS 

Ma is találunk olyan helyet, ahol kávéból a török változatot főzik, de a többnyire  már az olaszos rövid, krémes, gyorsan előállított, inten-
zív presszót találjuk, míg a tejszínes, tejszínhabos, akár finom likőrökkel ízesített bécsi is megtalálható Budapest kávékínálatában. 

Alkoholos Filc Kávézó I., Várfok u. 15/b. H–Szo: 9–22 
Egy egészen aprócska kávézó a Moszkva tér fölött és a Vár alatt. A kávéhoz a jó borok 
és apró falatok mellé még kiállításajánlatot is kérhetünk. 

Angelika I., Batthyány tér 7. (212-3784, angelikacafe.hu) H–V:, ápr.–okt. 9–24., nov.–
márc. 9–23 A Batthyány téri Szent Anna-templom Magyarország egyik legszebb barokk 
épülete, és a mellette álló házban már 1720- ban is kocsma működött. Ma zegzugos 
kávéház és étterem, nyáron nagy terasszal a Duna felé. 

Auguszt XII., Sasadi út 190. (249-0134) Sze–V: 10–18 
V., Kossuth Lajos u. 14–16. (337-6379) H–P: 10–18 
II., Fény u. 8. (316-3817) K–P 10–18 Szo: 9–18 
Egy család, melynek tagjai mára már három helyen és öt generáció óta őrzik a süte-
ményreceptek és a vendéglátás titkát. 

Bambi Presszó II., Frankel Leó út 2–4. (212-3171) H–P: 7–22, Szo–V: 9–21. Olyan, 
mintha a hatvanas években lennénk, a Bambi tényleg maga a retró. Sör, kakaó, rántotta, 
virsli és dominócsaták. 

Buena Vista VI., Liszt Ferenc tér 4–5., (344-6303, ) H–V: 11–24 Frissen pörkölt 
kávéból készülő igazi presszó, mellé jó hangulat és nyüzsgés. 

Café Dorottya V., Dorottya u. 1. (266-4712, www.cafedorottya.com) H–V: 10–22.  
A likőr- és kávéválaszték, a diszkrét fények tökéletesen alkalmassá teszik egy roman-
tikus randihoz. 

Café Noé Cukrászda VII., Wesselényi u. 13. (787-3842). H–CS: 10–19, P: 10–17 
Tradicionális zsidó családi cukrászda, öt percre a zsinagógától. 

Centrál V., Károlyi Mihály u. 9. (266-2110, www. centralkavehaz.hu) H–V: 8–23 A monar-
chia nagykávéházainak hangulata és a modern gasztronómia és cukrászat találkahelye. 

Csészényi Kávézó I., Krisztina krt. 34. (212- 6571, www.cseszenyi.hu) H–P: 8–22, 
Szo–V 10–20 Hamisítatlan századfordulós hangulat az egykori híres órásműhelyben. 

Coffee & Deli I., Markovits Ignác u. 4. H–P: 8–20, Szo–V: 9–18 A kávé mellé különbö-
ző helyben készült süteményeket kínálnak. Brownie-k és smoothie-k. 

Daubner II., Szépvölgyi út 50. (335-2253, 06-20-225-0505) H–V: 9–19 A Daubner 
Budapest egyik legforgalmasabb cukrászdája, a szilváspapucs utánozhatatlan, nyáron 

a fagyiért kígyózó sor áll, de érdemes kivárni. 

Dunapark XIII., Pozsonyi út 38. (786-1009, www. dunapark-kavehaz.hu) 
H–Szo: 8–24, V: 10–22 A harmincas évek végének kedvelt kávéháza pár 

éve visszakapta Bauhaus-pompáját. 

európa Kávéház V., Szt. I. krt. 7–9. (312-2362, www.europakavehaz.hu) H–V: 9–22 
Barátságos kávéház a Vígszínház szomszédságában széles sütemény-, torta-, kávé- és 
teaválasztékkal. 

első Pesti Rétesház – Kávéház és Étterem V., Október 6. u. 22. 
(428-0134, www.reteshaz.hu) H–V: 9–23 Budapest szívében, egy 1812-ben épült mű-
emlék épületben működik a hagyományos rétes fellegvára. 

Farger V., Zoltán u. 8. (373-0078, www.farger.hu). H–P: 7–21, Szo–V: 9–17. Remek 
hely a Belvárosban, ahol még autóforgalom sem zavarja meg a kávézgatás és újságol-
vasás nyugalmát. 

Gian mario Caffe V., Bajcsy- Zsilinszky út 35. (269-5044) H–P: 7–22, Szo: 8–14. Az 
egyik legjobb kávéval büszkélkedhetnek Budapesten. 

Gusto II., Frankel Leó u. 12. (316-3970) H–P: 10–22, Szo: 10–16 Aprócska kávézó a 
Margit híd budai hídfőjének közelében. Olaszos hangulat és menü, jó kávé és újságok 
segítik az újratöltődést. 

Hadik XI., Bartók Béla út 36. (279-0290, 06-20-502-2597) H–V: 9–23 Legendás iro-
dalmi kávéház, klassszikus kávéházi menüvel és újságválasztékkal. 

Hauer VII., Rákóczi út 47–49. (323-1476) H–V: 10–21 Budapest nagyhírű cukrászdája, 
mára kicsit megkopott fénnyel, hagyományos édességekkel. 

Jerney Bistro V., Szende Pál u. 1. 
(327-0460, www.jerneybistro.hu)  
H–V: 11–24. 
Kockás terítős, klasszikus kiülős 
hely a rakparton, egészen finom 
tiramisuval. 

Korona I., Dísz tér 16. (375-6139, 
www.szamosmiklos.hu) 
A híres budapesti kávéházi hangulatot, 
miliőt idézi fel. Hollóházi porcelánok és 
friss kávéillat. 

Lukács Cukrászda VI., Andrássy út 70. (302-8747, www.lukacscukraszda.hu) H–P: 
8:30–19, Sz:o 9–19, V: 9:30–19 Impozáns belső tér, különleges süteménykreációk, 
egyedi pörkölésű Arabica kávé, békebeli hangulat. Egy Andrássy úti séta kihagyhatatlan 
programpontja. 

Halpiac büfévacsora és vasárnapi 
büféebéd a Kempinskiben

Térjen be péntek esténként a Bistro Jardinbe, ahol hangulatos halpiacot építünk fel Önnek a legjobb és legfrissebb
halakból és tenger gyümölcseiből. Válogassa ki kedvenc halait és a konyhánk azonnal elkészíti az Ön kedvenc halételét. 
• Ára személyenként 8400 Ft. Minden pénteken 19.00 órától.

Kényeztesse magát a Bistro Jardin vasárnapi büféebédjén, ahol többek között mediterrán és magyar ízek, ázsiai 
különlegességek, olasz tésztaételek, tenger gyümölcsei, pezsgő, csokoládé szökőkút, gyermekbüfé és élő jazz zene várja.
• Ára személyenként 7600 Ft. Minden vasárnap déltől 16.00 óráig.

Asztalfoglalás: +36 1 429 3990 

www.kempinski.com/budapest

bp-guide-hun-210x180-201103  3/8/11  10:52 AM  Page 1
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mai manó Kávéház VI., Nagymező u. 20. (269-2642, www.maimano-kavezo.hu) H–V: 
10–01 A kávéház szorosan kapcsolódik az épületben működő fotógalériához, amit szin-
tén kár volna kihagyni. Majd a fotók nézegetése után a művészi igénnyel kialakított 
belső terében vagy a Nagymező utcai teraszon elfogyasztott forró kávé teszi teljessé a 
programot. 

miró Café I., Úri u. 30. (201-5573) H–V: 9–24 A Várnegyed történelmi elvárásainak 
ellenállva nem a középkori, historizáló dizájnt, hanem a névadó festőművész színes, 
szürrealista világát követi a berendezés formája és színe, ami legalább olyan érdekes 
nézegetnivaló, mint a falakon lévő rendszeres fotó- és festménykiállítások. A hely és a 
kínálat is korrekt. 

molnar’s Kürtőskalács V., Váci utca 31. (407-2314, www.kurtoskalacs.com) H–V: 
9–22 A kürtőskalács a székelyek ünnepi süteménye esküvőkre, ma a szabadtéri esemé-
nyek kedvenc csemegéje, de egy belvárosi sétának is jó kiegészítője. 

mozaik teaház és Kávézó VI., Király u. 18. (266-7001, www.mozaikteahaz.hu) H–P: 
9–22:30, Szo–V: 13–22:30. A csilis-csokoládés kávé, a rétesek, de még a gazdag 
pálinkaválaszték is hozzátartozik a hely vonzerejéhez. 

művész Kávézó és Bisztró VI., Andrássy út 29. (343-3544, www.muveszkavehaz.
hu) H–Szo: 9–22, V: 10–22 Késői biedermeier berendezése iparművészeti védettséget 
élvez. Az asztalainál évtizedek óta ülnek ügyvédek és művészek, írók, idősek, fiatalok.

Nándori Cukrászda IX., Ráday utca 53. (215-8776, www.nandori.hu) H–Szo: 7:30–18 
A belső Ferencváros főterén, a Bakáts téren nagy hagyományú kicsiny cukrászda. 

New York Café VII., Erzsébet körút 9–11. (886-6167) H–V: 10–24. A Nagykörút leg-
jellegzetesebb, impozáns épületének földszintjén, a legendás New York Palotában nyílt 
meg több mint 100 éve az akkori Budapest egyik leghíresebb művészkávéházaként. 

Picard V., Falk Miksa utca 10. (473-0939, www.cafepicard.hu) H–P: 7:30–22 Egy 
jó séta és galérianézegetés után érdemes itt eltölteni pár nyugodt percet. 

Ruszwurm I., Szentháromság u. 7. (375-5284). H–V: 10–19 Magyarország 
legrégebbi cukrászdáját 1827-ben alapították. 

Szamos marcipán Cukrászda V., Párisi u. 3. (317-3643, www.szamosmarcipan.hu) 
H–V: 9–19, nyáron 9–20 

Szépkilátás Cukrászda XII., Szépkilátás u. 1. (391-7740, www.szamosmarcipan.hu) 
H–V: 9–19 A pesti Belvárosban, a Párisi utcában nyílt meg 1987-ben az első Szamos 
cukrászda, amit azóta számos újabb követett város- és országszerte. 

tranzit Art Café XI.,  
Kosztolányi Dezső tér 7.  
(209-3070, www.tranzitcafe.
com). H–P: 9–23, Szo: 10–22. 
Családbarát megoldások, ré-
patorta és könnyű ebédmenü 
a Feneketlen-tó túlpartján. 

zila Kávéház XVIII., Üllői 
út 452. (290-2417, www.
zilakavehaz.hu) H–V: 10–22 
Óriási méretű emeletes kávé-
ház megérdemelt hírnévvel.

A GerbeAud 

V., Vörösmarty tér 7–8. (429-9000, 
www.gerbaud.hu) H–V: 9–21 A cukrász-
dát 1858-ban Kugler Henrik alapította, 
de a következő tulajdonos, a svájci szár-
mazású Gerbeaud Emil tette világhírűvé 
saját gyártású macskanyelvével. Gazdag 
díszítés, pompás csillárok, márványlapos 
asztalok. A hűtők is műemléki védettség 
alatt. A Gerbeaud kávéház világhíre máig 
töretlen, 2009 nyarán megnyílt a 120 
négyzetméteres Gerbeaud cukrászda a 
tokiói Ginzán.

dobostortA, Az Édes hunGArikum 

dobos C. József (1847–1924) híres pesti cukrászmester 1884-ben olyan tor-
tát álmodott, amely a kor hűtési technikái mellett is hosszú ideig fogyasztható és 
élvezhető marad. A tortát először 1885-ben, az első Budapesti Országos Általános 
Kiállításon mutatta be, és első kóstolói között ott volt Erzsébet királyné és I. Ferenc 
József is. A hagyomány szerint a torta egyik legfontosabb alapanyagát, az édes 
vajkrémet a vajat köpülő cukrászsegéd tévedésének köszönhette a mester. A segéd 
véletlenül só helyett cukrot tett a köpülőedénybe, így az „elrontott” vajjal alkották 
meg az azóta vílághírűvé lett édes mesterművét.

zila Kávéház



Budapest kártya kedvezmény példák
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1 napos (24 órás program) a szolgáltatások

teljes ára* 
a kedvezmény mértéke

Budapest kártyával
a szolgáltatások

kedvezményes ára
Szolgáltatások 1 fő esetén 2 fő esetén 1 fő esetén 2 fő esetén
BKV tömegközlekedés 1550 3100 100% 0 0
Vezetett városnézés 3000 6000 100% 0 0
Étkezés étteremben 4000 7000 20% 3200 5600
Múzeumlátogatás (művészet) 1600 2400 100% 0 0
Fürdőlátogatás 1 alkalommal 4000 7000 20% 3200 5600
Esti városnézés hajóval 3000 5500 30% 2100 3850
A szolgáltatás összértéke (Eur**) 17150 (66) 31000 (120) a kedvezmények összértéke 8500 (33) 15050 (58)

A 24 órás Budapest Kártya ára 5500 (21) 5500 (21)
Összköltség (Eur**) 17150 (66) 31000 (120) 14000 (54) 20550 (79)
Megtakarítás (Eur**) 0 0 3150 (12) 10450 (41)

2 napos (48 órás program) a szolgáltatások
teljes ára* 

a kedvezmény mértéke
Budapest kártyával

a szolgáltatások
kedvezményes ára

Szolgáltatások 1 fő esetén 2 fő esetén 1 fő esetén 2 fő esetén
BKV tömegközlekedés 3100 6200 100% 0 0
Vezetett városnézés 6000 12000 100% 0 0
Étkezés étteremben 8000 14000 20% 6400 9600
Múzeumlátogatás (művészet) 1600 2400 100% 0 0
Fürdőlátogatás 1 alkalommal 4000 7000 20% 3200 5600
Esti városnézés hajóval 3000 5500 30% 2100 3850
Múzeumlátogatás (történelem) 1000 1700 100% 0 0
Múzeumlátogatás (egyéb) 1500 2250 30% 1050 1575
A szolgáltatás összértéke (Eur**) 28200 (108) 51050 (196) a kedvezmények összértéke 12750 (49) 20625 (79)

A 48 órás Budapest Kártya ára 6900 (26) 6900 (26)
Összköltség (Eur**) 28200 (108) 51050 (196) 19650 (75) 27525 (105)
Megtakarítás (Eur**) 0 0 8550 (33) 23525 (91)

3 napos (72 órás program) a szolgáltatások
teljes ára*

a kedvezmény mértéke
Budapest kártyával

a szolgáltatások
kedvezményes ára

Szolgáltatások 1 fő esetén 2 fő esetén 1 fő esetén 2 fő esetén
BKV tömegközlekedés 3850 7700 100% 0 0
Vezetett városnézés 6000 12000 100% 0 0
Étkezés étteremben 12000 21000 20% 9600 16800
Múzeumlátogatás (művészet) 1600 2400 100% 0 0
Fürdőlátogatás 2 alkalommal 7000 14000 20% 5600 11200
Esti városnézés hajóval 3000 5500 30% 2100 3850
Múzeumlátogatás (történelem) 1000 1700 100% 0 0
Múzeumlátogatás (egyéb) 1500 2250 30% 1050 1575
Múzeumlátogatás (népi kultúra) 800 1200 100% 0 0
A szolgáltatás összértéke (Eur**) 36750 (140) 67750 (260) a kedvezmények összértéke 18350 (70) 33425 (128)

A 72 órás Budapest Kártya ára 8300 (32) 8300 (32)
Összköltség (Eur**) 36750 (140) 67750 (260) 26650 (102) 41725 (160)
Megtakarítás (Eur**) 0 0 10100 (38) 26025 (100)

* A szolgáltatások árai tájékoztató jellegűek.
** A közölt összegek az árfolyamváltozások miatt eltérhetnek a valós értékektől.

BUDAPEST KÁRTYA TÍPUSOK ÉS NÉHÁNY PÉLDA A KEDVEZMÉNYEK MÉRTÉKÉRŐL

1 NAPOS (24h) KÁRTYA

2 NAPOS (48h) KÁRTYA

2 NAPOS (48h) WALKING ÉS JUNIOR KÁRTYA

3 NAPOS (72h) KÁRTYA

5500 Ft

6900 Ft

8300 Ft

4900 Ft 4200 Ft

Budapest_kartya_kedvezmenytipusok_magyar.indd   1 2011. 03. 30.   17:20:40



BÁROK ÉS ItALOK 

Városnézés után jól tud esni egy pohár bor, egy szív-és lélekmelegítő pálinka, egy borostyánosan csillogó hideg sör vagy egy mesterien 
elkészített koktél. Reggeltől másnapig szinte bármikor találunk izgalmas helyet.

400 VII., Kazinczy utca 52. H–Sze: 10–03, Cs–P: 10–05, Szo: 12–05, V: 12–03. 
Pljeskavicát és békacombot is rendelhetünk, de alapvetően a hajnalig ivás, dumálás és 
pulttámasztás egyik legjobb terepe, és még tánctér is van. 

Amigo VII., Hársfa u. 1. (352-1424) H–Cs:: 15–03, P: 15–04, Szo: 18–04, V: 18–03 
Rockabilly bár, ahol minden részlet az ötvenes évek nosztalgiáját sugározza. 

Balettcipő VI., Hajós u. 14. (269-3114, www.balettcipo. hu). H–V::: 10–24. Mojito, 
csapolt San Miguel és könnyű falatok, közel az Operaházhoz. Buli előtti bemelegítéshez 
vagy egy opera után is kiváló. 

Bar Ladino VII., Dob u. 53. (06-30-874-3733) H–V: 10–02 Hétköznapokon főként az 
ebédmenüje miatt népszerű, de a sötétség beálltával a Ladino valódi, nyüzsgő bárrá 
változik. 

Becketts V., Bajcsy Zsilinszky út 72. (311-1035) H–P: 12–01, Szo–V: 12–02 Autenti-
kus ír söröző a város szívében, sok külföldivel és még több focival. 

Boutiq’bar VI., Paulay Ede u. 5. (06-30-229-1821, 
www.boutiqbar.hu). K–Szo: 18– zárásig. Elképesz-
tő koktélválaszték, hozzáértő személyzet, profi ivás 
igény szerint. 

the Caledonia VI., Mozsár u. 9. (311-7611, www.
caledonia. hu). V–Cs: 11–24, P–Szo 11–01. Au-
tentikus skót pub, hatalmas whisky- és csapoltsör-
kínálattal, laktató reggelikkel. Meccsnapokon han-
goskodó szurkolók színesítik a képet. 

Café eklektika VI., Nagymező u. 30. (266-1226, 
www. eklektika.hu). H–P: 10–24, Szo–V: 12–24. 
Kellemes környezet délutáni ejtőzéshez vagy buli 
előtti feltöltekezéshez. A falatkáktól a komoly fő-
ételekig terjedő gazdag ételválaszték, jó borok. 

Castro Bisztró VII., Madách Imre tér 3. (215-0184). H–Cs: 11–24, P 11–02, Szo: 12–
02, V: 14–24. Központi fekvés és szerb finomságok. Laza hangulat, élénk közönség. 

Csendes V., Ferenczy István u. 5. (www.kiscsendes.hu). H–P: 8–24, SZ 10–24, V: 
14–24. A hatalmas belmagasságú helyiség minden egyes sarkában kibelezett já-

tékok, újrahasznosított kisautók és mindenféle szürreális díszítőelemek teremtik 
meg a bár egyedi hangulatát. Korrekt árak, fiatal közönség, rendszeresen 

játszó DJ-k. 

Csiga VIII., Vásár u. 2. (210-0885)H–V 
11–01. A Rákóczi tér sötét hírét sikere-
sen feledteti a sárga-narancsra festett 
falú bár és szórakozóhely. A rejtőzködni 
vágyók is megtalálják a kedvenc helyüket 
itt: a hátsó galéria pusmogásra tökéle-
tesen alkalmas. ssal és remek választék. 

Drop Stop V., Balassi Bálint u. 27. (06-
30-3453739) H–V: 8–24.Bátor nyitva 
tartással és remek választékkal a kifino-
mult borfogyasztásért. 60-féle bor kósto-
lásra is. Champagne-okért külön megéri. 

Fecske VIII., Baross u. 10. (318-0091, www.fecsketerasz.hu) H–P: 10–01, Szo: 12–01, 
V: 14–01. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szomszédságában kocsmaételek, egyetemi 
jegyzetek és többféle csapolt sör hozzák meg a házibuli-hangulatot. 

Ibolya espresso V., Ferenciek tere 5. 
(788-1944) H–P: 8-01, Szo: 10–01, V: 
12–23 A hatvanas évek legendás presszó-
ja, nemrégiben visszakapta, és visszaadja 
mindazt, ami a hetvenes években szép volt. 
A földszinten reggel és napközben kávé, 
szendvicsek és wifi, este sör, bor és kok-
télok. Az emeleten flipper és zenegép, a 
portálon neonfény. 
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uniCum

„Das ist ein Unicum” – kiáltott elis-
merően II. József császár 1790-ben, 
kijelölve az azóta nagy karriert befutó 
gyógynövény-likőr pályáját. A recept az 
azóta hatodik generációs családi vállal-
kozás tulajdonában van, ám közelebb 
kerülhetünk a lényeghez, ha rendelünk 
egy pohárkával belőle. 
www.unicum.hu



Eseményinformáció és online nevezés a www.futanet.hu oldalán!
BSI Nevezési Iroda: Budapest, Váci út 152-156. (M3 Forgách utcai megállójánál), Telefon: (06 1) 220 82 11, Mobil: (06 20) 965 19 66, 

E-mail: info@futanet.hu
Az események szervezôje a                  ,a magyarországi szabadidôsport-rendezvényszervezôk piacvezetôje

A legyôzhetô távolság!

26. Budapest 
Nemzetközi Félmaraton
2011. szeptember 4.
Budapest, Városliget, Kós Károly sétány
Távok:

félmaraton egyéniben vagy párban

A l ôô h tô tá l á !

Fuss együtt 5 kontinens több, mint 50 országából érkezó futóval!ezzó ff'

Feledhetetlen élmény Budapest szívében közel 
14.000 futó társaságában!ff gg

A futás napja, a futás ünnepe!  

                          26.  
Budapest Nemzetközi 

Maraton® és Futófesztivál
2011. október 2.

Budapest, Hôsök tere
Távok:

 maratonka és gyaloglás 3,5 km, 
minimaraton 7 km 

5 fôs ekiden és 3 fôs staféta váltó, 30 km, maraton

     
      

 Tarts velünk idén ôsszel Budapest 2 legnagyobb futóeseményén!
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Incognito VI., Liszt Ferenc tér 3. (342-1471) H–P: 12–24, SZ–V: 14–24. Városi legen-
dák szólnak a Liszt Ferenc tér első szórakozóhelyéről, de nemcsak a múltja miatt érde-
mes idejönni. Randevúkhoz, éjszakai koktélozáshoz is megfelelő, a hosszú bárpultnál 
pedig egyedül sem ciki üldögélni. 

Jelen VIII., Blaha Lujza tér (344-3155) K–SZ: 16–04, V–H: 16–02. A Corvin áruház 
épületében működő hely Budapest egyik legjobb kocsmája. Széles alkoholválaszték a 
csapolt sörtől a koktélokon át a pálinkákig. A belső teremben rendszeresek a jazzkon-
certek, és alkalmanként DJ-k is fellépnek. 

Kiadó VI., Jókai tér 3. (331- 1955) H–P: 10–01, Szo–V: 12–01. A Liszt Ferenc tér ele-
gánsabb helyeivel szemben az alternatívabb közönség a diákok és a bringások kedvenc 
helye a környéken. 

majorka XII., Szilágyi 
Erzsébet fasor 16. (224-
0055, www.majorka.hu). 
V–Sze: 12–24, CS–Szo: 
12–24. Kellemes teraszos 
hely a Városmajorban, a fo-
gaskerekű alsó végállo má-
sánál. Télen nagy sátorrá 
alakul, ilyenkor a forralt bor 
fogy, de van csapoltsör-és 
borválaszték is. 

mika tivadar mulató VII., Kazinczy u. 47. (06-20-965-3007, www.mikativadarmulato.
hu) H, K és V: 14–01, Sze: 14–02, Cs, P és Szo: 14–03. A ház falán 1907 óta áll a Mika 
Tivadar-felirat, ezúttal remek kocsmaként használhatjuk az épületet.

Sandokan Lisboa Solingbar VI., Hajós u. 23. (302-7002, www.sandokanlisboa.hu). 
H–V: 10–24. Kétszintes kalandpark az inni és ismerkedni vágyóknak. Merész és kötet-
len hangulat, az egyik legjobb terasz. 

Spájz VI., Lázár u. 7. (06- 70-410 7450, www.aspajz. hu) H–P: 16–24, Szo–V:: 17–24. 
Főleg a borbarátok helye, de almafröccsért se menjünk máshová. 

Szatyor Bár és Galéria 
XI., Bartók B. út 36. 
(279-0290, 
www.szatyorbar.com) 
Koncertek, kiállítások, 
felolvasóestek, délelőtt 
kávé és napi menü, este 
pezsgő élet. 

Szóda VII., Wesselényi u. 7. (461-0007, www.szoda. com) H–P: 9–04, Szo–V:: 14–04 
A VII. kerületi buliélet középpontjában, a földszinten üldögélés, a pincében slágeres bulik. 
December 24-én is nyitva. 

Vakpóni VI., Nagymező u. 40. (06-30-209-2550) H–K: 11–24, Sze–CS: 11–02, P– 
Szo: 11–06. Egy hely, ahol hajnali négykor sem áll meg az élet. Korrekt sörkínálat, átla-
gon felüli kocsmafalatok: hamburger, sült krumpli és quasedilla is van. 

 
FröCCs = szódA + bor 

Jedlik ányos (1800–
1895) találmányának kö-
szönhetjük a szúrós, gyön-
gyöző szódát, így a tökéletes 
szomjoltó fröccsöt is. A leg-
inkább fehér- és rozéborból 
készült könnyű ital szám-
talan keverési arányban és 
mértben kérhető, leggyako-
ribb az 1:1 (kisfröccs), az 1:2 
(nagyfröccs) és a 2:1 (hosz-
szúlépés) víz–bor-arány. 



Musica Sacra – 2011. április 17 – június 13.
Hangverseny- és mise-sorozat a Belvárosi Főplébániatemplomban és az Avilai 
Nagy Szent Teréz Plébániatemplomban.
A zseniális mester szakrális művészete előtt kíván tisztelegni a mai magyar zenei élet a 
fenti templomokban megvalósuló, s az egyházi életművet teljességét átfogó sorozattal, 
tekintve, hogy mindkét templomhoz személyes kötődése is volt Liszt Ferencnek. A mi-
sék, a római katolikus liturgiába illeszthető kompozíciók és az orgonaművek a Belvárosi 
Főplébániatemplomban hangzanak el. Az előbbiek sajátsága, hogy a Liszt korában szoká-
sos, tridenti rítusú szentmisébe illeszkedve, eredeti liturgikus használatuknak megfelelő 
környezetben szólalnak meg. Az oratóriumok és egyéb szakrális témájú – zenekart, ill. 
nagyobb hangszeres együttest igénylő – művek pedig az Avilai  Nagy  Szent  Teréz  Plé-
bániatemplomban  csendülnek föl. Bubnó Tamás, művészeti vezető
Közreműködik: Concerto Budapest, Debreceni Filharmonikus Zenekar, Ventoscala Szim-
fonikus Zenekar, Belvárosi Vonósok, MR Énekkar, Debreceni Kodály Kórus, Honvéd Férfi-
kar, Budapesti Tomkins Énekegyüttes, Országos Széchényi Könyvtár Énekkara, Budapesti 
Kórus, Belvárosi Főplébániatemplom Énekkara, Liszt Ferenc Zeneművészeti  
Egyetem Egyházzene Tanszékének Kórusa, Budapesti Énekes Iskola, Szent Efrém Férfikar, 
Fassang László, Kelemen József, Teleki Miklós, Virágh András, Virágh András Gábor

Liszt Mataron a Millenárison – 2011. május 22.
A Hungarofest Klassz Zenei Irodája egész napos, díjtalanul látogatható forgatag kereté-
ben, kiváló csemegékkel szolgál mind a komolyzene, mind a crossover rajongóinak. 
A jól ismert klasszikus dallamok mellett a népszerű crossover műfajban is felcsendülnek 
Liszt kompozíciói szimfonikus zenekarok népzenei formációk, valamint jazz-együttesek tol-
mácsolásában.
A legkisebbeket zenés gyerekprogramok és kézműves foglalkozások szórakoztatják több 
helyszínen, a kulináris különlegességek kedvelői pedig Liszt kedvenc ételei és italai közül 
válogathatnak. A Maraton programjai között kicsik és nagyok, komolyzene-rajongók és 
„kezdő komolyzene-fogyasztók” egyaránt találnak kedvükre valót. 

Liszt és Európa
Nemzetközi kamarazenei fesztivál – 2011. szeptember 29 – október 2.

A 2011-es bicentenáriumi Liszt-fesztiválon a jól ismert és méltán népszerű zongora-
művek mellett gazdag válogatást kínálunk Liszt kevésbé közkeletű, különleges atmosz-
férájú kamaraműveiből, valamint a XIX. század nagy költőinek verseit zenei formában 

újjáteremtő dalaiból. Liszt alakja mellett megidézzük majd korának előadóművész 
és komponista zsenijeit: elsősorban a Lisztre nagy hatást gyakorló Paganinit 

és Chopint.   

A fesztivál különlegességének ígérkezik korunk egyik legelismertebb zeneszerzője, az angol 
Thomas Adés által csellóra és zongorára komponált Lieux Retrouvés című művének ma-
gyarországi ősbemutatója. A fesztivál egyik főszereplője, a koncertdarabot Európában és 
Amerikában elsőként megszólaltató világhírű angol csellóművész, Steven Isserlis lesz.
Várjon Dénes, művészeti vezető
Közreműködik: Bogányi Gergely (zongora), Arvid Engegard (hegedű), Steven Isserlis 
(gordonka), Hanno Müller-Brachmann, Rost Andrea (ének), Simon Izabella, Várjon Dénes 
(zongora), Hanna Weinmeister (hegedű)
Előadást tart: Nike Wagner
A fesztivál kiegészül az Európai Fesztiválszövetség által kezdeményezett Music Masters 
On Air című projekt koncertjeivel a Millenárison, amelyeken a Liszt Évre írt zongoraműve-
ket mutatják be fiatal zongoristák.

World Liszt day – 2011. október 22.
Liszt Ferenc monumentális Krisztus oratóriuma a bicentenáriumi emlékév legfontosabb 
napján, a zeneszerző október 22-i születésnapján a világ több pontján is felhangzik majd. 
A Biblia és a katolikus liturgia latin nyelvű szövegeire komponált, csaknem háromórás ter-
jedelmű Krisztus oratórium egésze először 1873 májusának végén került a közönség elé 
– Weimarban, a zeneszerző vezényletével. Ugyanez év novemberében azután a pesti Viga-
dóban is felhangzott az ekkor Richter János által dirigált hatalmas alkotás: a magyarországi 
bemutató köszöntötte Liszt Ferenc muzsikusi pályafutásának félszázadik évfordulóját.
A magyarországi Liszt Év 2011 koordinátora, a Hungarofest Nonprofit Kft. KLASSZ Zenei 
Iroda és a Magyar Zenei Tanács egy nemzetközi együttműködés létrejöttét kezdeményez-
te, hogy minél több koncertteremben megszólaljon az oratórium.

Párizs, Salle Gaveau
Közreműködik: MR Szimfonikusok és MR Énekkar (karigazgató: Somos Csaba)
Vezényel: Peskó Zoltán

Bayreuth, Stadthalle
Közreműködik: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Szinfonikus Zenekara és Énekkara, 
Rácz Rita, Pataki Potyók Dániel, Szegedi Csaba (ének)
Vezényel: Fischer Ádám

Budapest, Szent István Bazilika
Közreműködik: Nemzeti Filharmonikus Zenekar és Énekkar (karigazgató: Antal Mátyás), 
MR Gyermekkórusa (karigazgató: Thész Gabriella), Orendt Gyula, Szabóki Tünde, Gál 
Erika, Horváth István, Sebestyén Miklós  (ének)
Vezényel: Kocsis Zoltán
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Budapesti Operettszínház 
VI., Nagymező u. 17. (472-2030, www. operettszinhaz.hu). 
Itt a tradicionális értékeket a megújult, de nagy hagyományú operettjátszás, a 
modernitást pedig a musicalek jelentik. 

Budai vigadó – Hagyományok Háza 
I., Corvin tér 8. (201-3766, www.hagyomanyokhaza.hu) 
A Kárpát-medence néphagyományának ápolására és éltetésére létrehozott intézmény. 
Együttese, a Magyar Állami Népi Együttes. Előadásaikon az autentikus népzenén és 
néptáncon át a világzenéig és látványszínházig minden megtalálható. 

Duna Palota 
V., Zrínyi u. 5. (235-5500, www.dunapalota.hu). Komolyzenei és táncszínházi előadá-
sok helyszíne, és a Duna Művészegyüttes, illetve Duna Szimfonikus Zenekar otthona. 

Fonó Budai zeneház 
XI., Sztregova u. 3. (206-5300, www.fono.hu). 
Állandó fellépő helyszíne a magyar népzene és -tánc legjobbjainak, jazzelőadóknak, 
illetve a kísérleti jellegű műfajok képviselőinek. 

Margitszigeti és városmajori Szabadtéri Színpad 
XII., Városmajor (375-5922, www.szabadter.hu) és XIII., Margitsziget (340-4196, 
www.szabadter.hu). Az évről évre itt megrendezett Budapesti Nyári Fesztiválon, táncos 
darabok, musicalek és zenés előadások kerülnek színpadra.

Millenáris 
II., Lövőház u. 39. (438-5312, 
www.millenaris.hu). 
A kulturális komplexum két épü-

lete a Teátrum és Fogadóépület 
gyakori helyszíne a legkülön-

bözőbb műfajú zenei és 
táncelőadásoknak. 

A zENEI éLET BuDAPESTEN

A pezsgő kulturális életéről is ismert Budapesten bőséggel válogathatunk a koncertek, kiállítások, táncelőadások között. A múze-
umok közül több is büszkélkedhet több százezres látogatottsággal, köszönhetően az izgalmas tárlatoknak, a nemzetközi összefo-
gásban megvalósított kiállításoknak. 

koncertek
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Művészetek pAlotájA

TurisTA információs PonT Belváros – Deák Tér 
V., Sütő u. 2., 438-8080, H–V: 8–20 

TurisTA információs PonT okTogon – liszT ferenc Tér 
VI., Andrássy út 47., 322-4098, 03. 01.– 10.31. H–P: 12–21, 11. 01.–02. 25. 
10–18 

közPonTi JegyiroDA
VI., Paulay Ede u. 31., 322-0000, 322-0101, www.cultur-comfort.hu, H–P: 9–18 

kulTurinfo JegyiroDA 
IX., Lónyay u. 3., 06-70-315- 8666, www.kulturinfo.hu, H–P: 9–18 

HungáriA koncerTek iroDáJA 
V., Zrínyi u. 5. Duna Palota, 317-1377, 317-2754, www.ticket.info.hu, H–V: 9–18 
www.ticket.info.hu, www.jegyeleado.hu, www.musicmix.hu, 
www.kulturinfo.hu, www.interticket.hu, www.jegymester.hu

jegyirodák és rendelés

IX., Komor Marcell u. 1. 
(555-3005, www.mupa.hu) 
A hagyományőrző és a kísérletező, a klasszikus 
zene, az opera, a tánc, a dzsessz, a világzene és 
a képzőművészet itt egyszerre, egymással termé-
keny kölcsönhatásban van jelen, s éppúgy nyitva 
áll világsztárok, mint feltörekvő tehetségek előtt. 
A FIABCI-közönségdíjjal is elismert 2005-ben 
megnyílt kulturális központban található a Bartok 
Béla Nemzeti Hangversenyterem, a Fesztivál 
Színház és a Ludwig Múzeum. Az intézmény ki-
emelten fontosnak tartja a gyerekeket is,  minden 
vasárnap megrendezi a Cifra Palota programot, 
Minimatinékat szervez és a nagyobbakat pedig if-
júsági koncertekkkel várja.
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Pinceszínház
A Pinceszínház Budapest kulturális palettáján különös 
színt képvisel: a hazai színházművészet kiválóságait egy-, 
két-, háromszereplős darabokban, kamaraszínházi be-
mutatókban láthatja a közönség testközelből. Olyan kiváló 
művészeket és olyan előadásokat mutatunk be, akik, illetve 
amelyek hiányoznak a társulattal bíró színházak repertoár-
jából. Mindezt a Belvárosban, a Ráday Kultucca tengelyé-
ben. A Pinceszínházban működik 1967 óta szerdánként a 
világ egyik legjobb dixieland együttesének, a Benkó Dixie-
land Bandnek a klubja.

Fonó Budai zeneház
Budapest egyik markáns arculattal rendelkező kulturá-
lis agorája. Immár 16 esztendeje képviseli és mutatja be 
a hazai és a közép-európai folk minden szegmensét. A 
hazai és a nemzetközi világzene képviselői is sűrűn meg-
fordulnak a Fonó színpadain, illetve az improvizatív kortárs 
etno jazz együttesei is magukénak érzik a helyet. A Fonó 
kiadója a Csík Zenekar lemezeinek, az Új Pátria albumai-
nak, de megtalálható Dresch Mihály több kiadványai vagy 
a Cimbaliband, a Besh o droM, korongjai is. 

MERLiN Színház
A MERLiN minden hétfőn és szerdán angol nyelvű da-
rabokkal várja nézőit az English Mondays&Wednesdays 
sorozatában! A MERLiN, a Madhouse, a Scallabouche 
Company és más független társulatok színházi bemu-
tatóin túl koncertek és kvízjátékok, keddenként pedig 
táncelőadások is szerepelnek a repertoáron. Have fun 
with us! Kedvezmény: 50 %: ketten 1 jeggyel látogat-
hatják az előadásokat. 

Tel.:  (+36-1) 206-5300 
fono@fono.hu

Tel.: (+36-1) 317-9338
info@merlinszinhaz.hu 

Tel.: (+36-1) 218-0116
kozonsegszervezes@
pinceszinhaz.hu
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Ld. térkép

Ld. térkép

Ld. térkép

1116 Budapest, Sztregova u 3.

1052 Budapest, Gerlóczy utca 4.

1093 Budapest, Török Pál u. 3.

www.fono.hu

www.merlinszinhaz.hu 

www.pinceszinhaz.hu
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Nemzeti Táncszínház 
I., Színház u. 1–3. (457-0848, 201-4407, 
375-864, www.dancetheatre.hu) 
A magyar táncművészeti előadások teljes 
spektruma megtalálható itt a folklórtól a 
klasszikus balettig, a kortárs táncszínháztól 
az utcai breaktáncig. 

Óbudai Társaskör 
III., Kiskorona u. 7. (250-0288, 
www.obudaitarsaskor.hu) 
A Társaskör ad otthont a Budapesti Vonósoknak, a Liszt Ferenc Kamarazenekarnak, az 
Auer Vonósnégyesnek és a Budapest Ragtime Bandnek. Nyár estéken pedig a hangu-
latos gesztenyefás kertben színház, sanzonest, klasszikus és szalonzene, ragtime és 
bigband koncertek váltják egymást. 

Olasz Kultúrintézet 
VIII., Bródy S. u. 8. (483-2040, www.iicbudapest.esteri.it) 
Az intézet 500 férőhelyes nagyterme állandó helyszíne klasszikus zenei koncerteknek és a 
Tavaszi Fesztivál hangversenyeinek, és a minden év első napján megtartott Újévi Koncertnek. 

Trafó Kortárs Művészetek Háza 
IX., Liliom u. 41. (215-1600, www.trafo.hu) 
Az üresen álló ipari épületekbe betelepülő művészeti központoknak, kulturális intézmé-
nyeknek évtizedekre visszanyúló hagyománya van Európa nyugati felében. Magyaror-
szágon a Trafó volt első ilyen, ma az a hely, ahol táncról, színházról, képzőművészetrôl, 
irodalomról, zenéről szól az élet. 

zeneakadémia 
VI., Liszt Ferenc tér 8. (342-0179, www.lfze.hu) 
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola nemcsak a felsőfokú zenei és a művészképzést 
szolgálja, hanem a fővárosi koncertélet központja is. 1907-ben készült el mai, szecesz-
sziós épülete, amely a legdíszesebb enteriőr ebben a stílusban Budapesten. (Az épület 
felújítás alatt áll, a munkálatok tervezett befejezése: 2011. október 31.) 

RAM Colosseum 
XIII., Pannónia u. 88–90. (www.experidance.hu) 

Az ExperiDance Táncszínház 2011 tavaszán új otthonába költözik, és az épület, 
amellett, hogy helyet ad a tánctársulat előadásainak, különböző más rendez-

vényeknek is helyszíne lesz. Addig a tánctársulat előadásai, az ExperiDance 
Rendezvényházban (1146 Ajtósi Dürer sor 19-21., 222-52-54) láthatók.

koncertek
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XXX. országos TáncHázTAlálkozó és kirAkoDóvásár – áPrilis
A Budapesti Tavaszi Fesztiválhoz kapcsolódó látványos rendezvény a Kárpát-meden-
cei magyarság és a Magyarországon élő nemzetiségek bemutatkozási lehetősége, a 
magyar népzene, néptánc és a tárgyalkotó népművészet látványos és nagyszabású 
seregszemléje. Kézműves-foglalkozások, mesterségbemutatók, néptáncműsorok, 
népzenei koncertek, táncelőadások, tánctanítások, látványos gálaműsor és éjsza-
kai bál, mindez Budapest legnagyobb sportcsarnokában, a Papp László Budapest 
Sportarénában. 
www.tanchaztalalkozo.hu 

BuDAPesTi WAgner-nAPok – Június 
Fischer Ádám – aki már Bayreuth-ban, a Wagner-operák fellegvárában is vezényelt 
–, grandiózus vállalkozásához évről évre nagyszerű énekeseket nyer meg, akik révén 
a Művészetek Palotájának produkciója igazi ünnep a világ minden tájáról Budapestre 
érkező Wagner-rajongók számára. 
www.mupa.hu 

BuDAPesTi mAHler-ünneP – szePTemBer 
A Fischer Iván művészeti veze-
tésével megvalósuló Budapesti 
Mahler-ünnep a komolyzenei kon-
certévad kezdetének nagyszabású 
rendezvénye 2005 óta minden 
szeptemberben, amit a Budapesti 
Fesztiválzenekarral közösen ren-
dez a Művészetek Palotája. Mahler 
1888-ban érkezett Budapestre, 
ahol a Operaház karnagya és 
igazgatója lett. Bár csak három, 
meglehetősen viharos évet töltött 
itt, mégis megteremtette az Opera 
első „aranykorát”. Ő mutatta be 
Budapesten Wagner Ring-tetra-
lógiájának első két darabját, és 
Mascagni Parasztbecsület című 
operáját, mely a budapesti siker 
után indult világhódító útjára, és itt 
írta és mutatta be 1889-ben első 
szimfóniáját is.
www.mupa.hu 

BuDAPesTi Őszi feszTivál – okTóBer 
A Tavaszi Fesztivál testvérrendezvénye, a város őszköszöntő összművészeti fesztivál-
ja, ahol leginkább a kortárs és modern táncelőadásoké a főszerep, a többi koncert, 
színház, kiállítás mellett. www.bof.hu

zenei kAlendáriuM
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Rajkó zenekar és Népi Együttes
A világhírű 56 éves Rajkó Zenekar és Népi Együttes a 
legkülönlegesebb magyar táncokat vonultatja fel.
Április: 22. ; Május:  6. 13. 20. 27.; Június: 3. 10. 17. 
24.; Július: 1. 8. 15. 22.; Augusztus: 5. 12. 19.26. ; 
Szeptember: 2. 9. 16. 23. 30.; Október:  7.14.21.
Ld. 7, 11, 53. oldal

koncertek
Duna Koncert & Cimbalom Show
A Duna Szimfonikus Zenekar koncertje cimbalom kísé-
rettel a Duna Palota neobarokk épületében. A szimfo-
nikus zenekar és a cimbalom kombinációján keresztül 
vendégeink lenyűgöző magyaros formában hallhatják 
a legszebb klasszikus melódiákat. A koncertet lehet-
séges Dinner & Cruise® programmal együtt foglalni.

Ld. 7, 11, 53. oldal

Orgonakoncert
Orgonakoncert a belvárosi Szent István Bazilikában 
Virágh András orgonaművész, Kováts Kolos Kossuth- 
díjas operaénekes és Krusic Eleonóra fuvolaművésszel 
ad koncerteket Liszt, Bach, Pachelbel, Mozart és Verdi 
műveiből. A koncertet lehetséges Dinner & Cruise® 
programmal együtt foglalni. 
Május: 6. 13. 20. 27.; Június: 3. 10. 17. 24.; Július: 1. 
8. 15. 22.; Augusztus: 5. 12. 18. 26. Szeptember: 2. 9. 
16. 23. 30. Október: 7. 14. 21. Ld. 7, 11, 53. oldal

Tel.: (+36-1) 317-2754 ;  
(+36-1) 317-1377
info@ticket.info.hu

Tel.: (+36-1) 317-2754 ;  
(+36-1) 317-1377
info@ticket.info.hu

Te.: (+36-1) 317-2754 ;  
(+36-1) 317-1377
info@ticket.info.hu
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Budapesti Nyári Fesztivál 
A főváros leghosszabb és legszínesebb fesztiválja. 3 
hónapon keresztül júniustól augusztus végéig közel 100 
program 6 helyszínen: Margitszigeti Szabadtéri színpad, 
100 éves Margitszigeti Víztorony, Premontrei kápolna, 
Szent Margit kolostorromok, Interaktív meseszínpad, Vá-
rosmajori Szabadtéri Színpad. A Fesztivál számos érde-
kességet és különleges, tartalmas kikapcsolódást kínál 
hétvégenként különféle műfajokban: zene, tánc, musical, 
koncert, opera, balett, vígjáték, show műsorok, próza, 
operett, gyermek előadások… Ld. 85. oldal

Nemzeti Táncszínház
A Nemzeti Táncszínház 2001. december 1-jén nyitotta 
meg kapuit a Budai Vár impozáns, történelmi helyszí-
nén, a régi Várszínházban. Így született meg az a szín-
ház, amely otthona lett a magyar táncművészetnek, 
annak teljes spektrumát bemutatva; a klasszikustól a 
modernig, a néptánctól a flamencóig.

Operetthajó
A hangulatos hajóúton a Magyar Állami Operaház ki-
váló énekes, hangszeres és táncművészeiből alakult 
Operetthajó társulat gondoskodik az Ön szórakozásá-
ról, felvonultatva az opera, az operett, az olasz, spa-
nyol dal és a musicalirodalom gyöngyszemeit eredeti 
nyelveken valamint bravúros klasszikus, sztepptán-
cokat, hastáncot és magyar folklórtáncokat látványos 
jelmezekben.Tel.: (+36-20) 332-9116

operetthajo@t-online.hu

Tel.: (+36-1) 356-1565
info@szabadter.hu

Tel.: (+36- 1) 201-4407,  
(+36-1) 375-8649
info@tancszinhaz.hu 
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1122 Budapest, Városmajor park + Margitsziget 1051 Budapest  V., Zrínyi utca 5. (Duna Palota)

1014 Budapest, Színház u. 1-3. Szent István Bazilika

Vigadó tér 1051 Budapest, Zrínyi utca 5. (Duna Palota)

www.szabadter.hu www.ticket.info.hu

www.tancszinhaz.hu www.ticket.info.hu

www.operetthajo.hu www.ticket.info.hu

Ld. térkép Ld. térkép

Ld. térkép Ld. térkép

Ld. térkép Ld. térkép

Budapest kártya partnerek
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Kortárs magyar divat és hagyományos piacoK



MAgyAr tervezők 
Anh tuan VI., Rózsa utca 74. Előzetes megbeszélés alapján (+36-20 444-4704).  
A vietnami származású, a fekete színhez vonzódó tervező az anyagok és árnyalatok 
kontrasztjával szeret játszani. 
Artista VIII., Puskin utca 19. (328-0290). Előzetes egyeztetés alapján. A hat tervező 
egyediségre törekvő csoportja már 1993 óta jelen van a budapesti divatéletben. 
Catwalk V., Galamb utca 7. K–V: 10–19. Frissen diplomázott tervezők ruhái mellett 
Mojzes Dóra munkái és Anna Zaboeva mesterien trükkös és szép cipői. 
Dora Abodi (www.doraabodi.com) 
Vásárlás előzetes egyeztetés alapján az order@ doraabodi.com e-mail cí-
men. Sikkes, egyedi és környezettudatos kalapok, táskák. 
eclectick V., Irányi utca 20. (266-3341, www.eclectick.hu). H–P: 
10–19, Szo: 12–17. Az Eclectickben a színek dominálnak. Minden 
ruhából csak két méretsorozat készül, így az egyediség garantált. 

Fregoli V., Királyi Pál és Bástya 
utca sarok (+36-70 521-0474, 
www.fregoli.co.hu). H–P: 10–19, 
Szo: 11–17. Öt magyar márkát forgal-
mazó bolt (Balkantango, Aquanauta, Instant Hungary, 
Camou, Detti and Ipek), a bicikligumi táskától kezdve 
az elegáns öltözékekig minden. 

Je Suis Belle V., Ferenciek tere 11., 4. em. (+36-70 220-1044, www.jesuisbelle.hu). 
H–P: 10–18, Szo: 10–13. Dévényi Dalma és Kiss Tibor márkája 2005 óta boldogítja a 
budapesti nőket, finom és játékos eleganciájával. 
Látomás VII., Dohány utca 16–18. (267-2158). 
 H–P: 10–19:30, Szo: 11–16:30. Magyar és olyan nemzet-
közi tervezők munkái, amelyek máshol nem kaphatók. 
Nanushka I., Csónak utca 9. (202-1050, 214-1729, 
 www.nanushka.hu). H–P: 10–18. A fekete és fehér színe-
ket kedvelő Sándor Szandra nemzetközileg is egyre ismer-

tebb női kollekciója a Vár tövében. 
Pazicski Showroom V., Henszlmann Imre u. 3.  

(411-0631). Pazicski Miklós fiatal divattervező nőies, 
elegáns ruhái mellett kaphatóak Vágó Réka cipői 

és Virág Bori ékszerei is. 

ShoPPiNg

Az utóbbi években a nemzetköti kifutókon is egyre erősebb a magyar divat. Charlize Theront és Lucy Liut Sándor Szandra tervezte 
Nanushka kabátban, míg Tyra Bankset és Juliette Lewist pedig Mojzes Dóra kreációiban láthattuk. 
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Printa Akadémia VII., Rumbach Sebestyén u. 10. (www.printa.hu). H–P: 11–19, Szo: 
11–17. Az első concept store Budapesten. A Printában az újrahasznosítás jegyében alko-
tásra és vásárlásra is lehetőség nyílik. 
USe unused V., Szervita tér 5. (215-8445, www.use.co.hu). H–P: 10–18, Szo: 10–16. 
A talán legismertebb magyar tervezőcsoport. A fiatal trió hűvös és elegáns darabokat 
tervez, amelyek a huszadik század közepének stílusára építenek, és nem mentesek a 
modern erotikától sem. 

LUxUS 
Burberry VI., Andrássy út 24. (302-0628) H–P: 10–19, Szo: 10–18. A híres ballonka-
bátok mellett a háromszintes üzletben férfi- és női kollekciót is tartanak. 
Byblos V., Deák Ferenc utca 17. (337-1908). H–Szo: 10–19, V 10–17. Gianni Versace nyom-
dokaiban lépkedő tervezőcsoport, a normál a fiataloknak szánt Blue Byblos-kollekció is. 
Cavalli VI., Andrássy út 23. (413-0063). H–Szo: 10–19, V 11–18. Az olasz divat újabb 
nagykövetsége az Andrássy úton, nőknek és férfiaknak, kiegészítők is. 
Dolce & gabbana VI., Andrássy út 33. (235-0504). A 400 m2-es üzletben megtalálható 
a márka női és férfikollekciója éppúgy, mint a széles alsónemű-, szemüveg-, parfüm-, 
óra- és ékszerkínálat is. 
emporio Armani VI., Andrássy út 9. (www.emporioarmani. com). H–Szo: 10:30–19:30, 
V 11–18:30. Olasz luxus és elegancia az Andrássy út egyik legszebb üzletében. 

BEvásárló utcáK

váci utca 
(V., Vörösmarty tér – IX., Fővám tér 
között) A klasszikus bevásárlóutca 
nagy világmárkákkal és a környe-
ző kis utcákban kézműves családi 
vállalkozásokkal. 
Fashion street 
(V., Deák Ferenc utca) 
Megtelepedő világmárkák: Boss, 
Tommy Hilfiger, byblos, Lacoste 

Andrássy út (VI., Oktogon – V., Bajcsy- Zsilinszky út) 
Gucci, Armani, Louis Vuitton, Dolce&Gabbana, Burberry és még sokan mások. 



hungary Card
Hungary Card: 10-20-50-% kedvezmény több száz 
szállás- és vendéglátóhelyen, múzeumban, fürdőben, 
ingyenes 4 napos autópályamatrica

Hungary Card Plus: további 30-50-100% kedvezmény 
vonaton, buszon, hajózásnál, helyi közlekedésnél, für-
dőkben, múzeumokban, rendezvényeken

On-line szállásfoglalás. www.hungarycard.hu

Sixt rent a Car
Határtalan mobilitás! Magas minőség, kedvező árak 
– bérautó foglalás egyszerűen. A Sixt Magyarország 
a legmagasabb minőségi elvárásoknak megfelelő 
autókölcsönző szolgáltatást nyújt ügyfelei számára. 
Kínálatunkban mindig megtalálja az Ön igényeinek 
megfelelő bérautót, melyet call centerünk segítségével 
gyorsan és kényelmesen foglalhat le. 

FUNgAriAN
FUNGARIAN is a new approach to learning Hungarian 
and getting acquainted with Hungary. Our main focus 
is on students’ needs. The syllabus is compiled 
according to the special interests of the students. 
Hungarian is not difficult, it’s just different thinking 
and sometimes unusual ways of naming things. And 
that’s – among other things – what makes it fun. 
Courses are run continuously. Take the opportunity 
to try our summer special, classroom and outdoor 
classes alternately.

Tel.: (+36-1) 333-4742, 
(+36-20) 924-35170
info@fungarian.hu

Tel.: (+36-1) 266-3741
info@hungarycard.hu

Tel.: (+36-1) 451-4227
sixt@sixt.hu, reservation@sixt.hu 
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Ld. térkép

Ld. térkép

1056 Budapest, Váci utca 78-80.

1138 Budapest, Váci út 141. + Ferihegy 1-2

1084 Budapest Rákóczi tér 10

www.hungarycard.hu

www.sixt.hu

www.fungarian.com
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Trend&design: a kortárs hazai divatdiktátorok
Nyitott a frissre, a stílusos és egyedi darabokra? Tudni szeretné hol, mit érdemes be-
szerezni, hogy eredeti magyar és személyes ajándékokkal térhessen haza? Kíváncsi 
arra, merre visz a magyar divat és design útja? 

Sétánk alatt a város egyéb kincseinek megismerése mellett bemutatjuk a ma 
legizgalmasabb hazai tervezőit, alkotóhelyüket, bemutatótermüket, a magyar kortárs 
művészetet rejtő galériákat és kitérőt teszünk letűnt korok formái és újraértelmezett 
kortárs változatuk, a retro, a vintage, az art deco világaiba is.  

Tarts velünk és ismerkedj meg feltörekvő vagy már ismert hazai tervezőkkel, tudd 
meg közvetlenül tőlük, mik a legújabb trendek, mire készülnek, hogyan élnek, 
alkotnak, mi mozgatja és inspirálja ma Magyarországon és a nagyvilágban a divat és 
a design kreatív diktátorait. 

Kinek ajánljuk:

önállóan, párban, kisebb társaságban vagy akár csoportban. // Magánembereknek és cégeknek, a felfede-
zésért, a megismerésért, csapatépítésért, vagy csak szórakozásért

A program számos nyelven elérhető;  dátumát és pontos útvonalát az Ön 
kéréséhez igazítjuk. 

Jelentkezés – további programok:  
budapestUNDERGUIDE Utazási Iroda  
és Programszervező Műhely  
www.underguide.com
budapest@underguide.com
+36.30.908.15.97

Budapest új megközelítésben  
a budapestUNDERGUIDE-dal
Személyre szabott - élmény ajándékok, - városfelfedező séták, - programok

budapestUNDergUiDe – a felelősségteljes  
és fenntartható utaztatás a szívügyünk.

Budapest Kártya partnereK
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gucci VI., Andrássy út 23. (322-0971). H–P: 10–18, Szo: 10–13. Mesés táskák és 
álomkiegészítők és ruhák is. 
Louis vuitton VI., Andrássy út 24. (373-0487). H–P: 10–19, Szo: 11–18. Az első fecs-
ke volt az Andrássy úton, az Opera mellett. LV táskák és bőröndök nagy választékban, 
valamint számtalan egyéb kiegészítő. 

hASzNáLt 
Alterego VII., Erzsébet körút 4. (351-8472, www. alteregoshop.hu). H–P: 10–19, Szo: 
10–14. Számos új ruha és kisebb márkák mellett nagy használtruha-választék is. Van 
Ralph Lauren Polo Jeans, Paul Smith, Fred Perry és Calvin Klein is. 

guru VI., Nagymező utca 10. H–P: 11–20, Szo: 
11–18. A nagy márkákra specializálódottt hasz-
náltruha-bolt. 
Jajcica VII., Dohány u. 94. (321-2081, 
www.jajcica.hu). H–P: 10–19, Szo: 10–14. A vintage 
ruhák mellett a 60–70–80-as évek stílusa. 
ruha galéria IX., Baross utca 6. H–P: 10–19:30. 
A bolt nemcsak ruhákban, kiegészítőkben is erős, 
sőt még menyasszonyi ruhákat is találni itt. 

NAgyvároSi BoLhAPiAC 
Az ecseri (XIX., Nagykőrösi út 156., 
Nyitva: H–P: 8–16, Szo: 6–15, V 8–13) 
Az 1960-as évektől fokozatosan foglalta el jelenlegi 
helyét, ezért hívják ma is Ecserinek. Területe 16 500 
m², majdnem teljesen fedett esőtetővel, így rossz 
időben is érdemes kilátogatni. A legendák szerint 
a 90-es évek elején sokmilliós festmények és mű-
tárgyak is fölbukkantak itt ma inkább a lelkes és 
fáradhatatlan nézelődőknek ajánljuk, akik szívesen 
merülnek alá az elképesztő mennyiségű és minőségű 
csecsebecse között. 

SzUveNír éS egyeDi MegLePetéS 
Ha a világ bármely pontján megtalálható kitűzők és 
baseballsapkák helyett egyedi Budapest-élményt 
vagy ötletes magyaros homit keresünk, akkor ebben 
tehetséges és vagány tervezők lehetnek segítsé-
günkre, akik a bajuszos pólótól a Balaton alakú 

párnáig megannyi vicces és különleges 
tárgyat kínálnak. Hasonlóan egye-

dülálló meglepetést találhatunk 
a Magyarországon működő 

szerzetesrendek portékáit 

kínáló szakboltban is, ahol lekvárok, 
szappanok, likőrök és borok sorakoz-
nak, valamint évszázadok óta bevált 
receptek alapján készülő gyógynö-
vénykészítmények. 

Boltok: insitu, V., Múzeum krt. 
7. (átjáróudvar), front, V., Mú-
zeum krt. 5., Nami, XII., Dolgos u. 2., Fregoli, V., Bástya u. 12., Printa Akadémia, VII., 
Rumbach Sebestyén u. 10., Bencés kiadó boltja, V., Károlyi M. u. 19.

CSeMege 
Aranytálca gourmandéria XII., Kiss János altábornagy u. 54. (06-20-533-4216) 
H–P: 8–20, Szo: 8–14. Válogatás a legjobb olasz, spanyol, francia és magyar élelmisze-
rekből, vonzó sajt- és szalámiválaszték. Friss tejtermékek a Cserpes Műhelyből. 
ártosz II., Csévi u. 7./b (392- 0432, www.artosz.hu) H 12–20, K–P 8–20, Szo: 9–20. 
Friss pékáruk, feltörekvő szendvicskínálat. Oreo kekszek, Cadbury csokoládék, Colman’s 
mustárok és egyéb nemzetközi finomságok tárháza. 
Bortársaság I., Batthyány u. 59. (212-2569, www. bortarsasag.hu). H–P: 10–20, Szo: 
10–18. További üzletek: V., Szent István tér 3. (328-0341), I., Lánchíd u. 5. (225-1702). 
Mintegy 600-féle magyar bor gyűjteménye, gondosan szelektálva. Csokoládék, olajak és 
balzsamecetek is. 
Cadou Csokoládé Cukrászda V., Veres Pálné utca 8. (317-7127, www.cukraszok. hu/
edesseg.htm) H–P: 10–18, Szo: 10–14. A gyulai manufaktúra első budapesti üzlete. 
Magyarország leghosszabb pralinéspultjában nyolcvanféle édesség. 
Culinaris III., Perc utca 8. (345-0780, www.culinaris. hu) H 12–20, K–Szo: 10–20. 
További üzletek: VI., Hunyadi tér 3. (341-7001), V., Balassi Bálint u. 7. (373-0028).  
Budapest első számú ínyencboltja. Válogatottt finomságok minden földrészről, a főzés-
hez nélkülözhetetlen kiváló alapanyagok és fűszerek. 

210x180_5mmkifuto_magyar_angol_x.indd   1 2011.04.06.   19:23:05

BEvásárlóKözpontoK

Válogatásunkban olyan központokat gyűjtöttünk össze, amelyekben szu-
permarketet, éttermeket, kávézókat, fitnesztermeket, divatüzleteket, mo-
zit és egyéb szórakozási lehetőségeket egyaránt találunk. 

Allee, XI., Október Huszonharmadika u. 8–10., www.allee.hu 
Aréna, VIII., Kerepesi út 9., www.arenaplaza.hu 
árkád, X., Örs vezér tere 25/a, www.arkadbudapest.hu 
Campona, XXII., Nagytétényi út 37–43., www.campona.hu
Corvin, VIII., Futó u. 37–45., www.corvinbevasarlokozpont.hu
Mammut, II., Lövőház u. 2., www.mammut.hu 
MoM Park, XII., Alkotás u. 53., www.mompark.hu 
Westend, XIII., Váci út 1., www.westend.hu



210x180_5mmkifuto_magyar_angol_x.indd   1 2011.04.06.   19:23:05
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ízek és borok I., Mészáros u. 4. (375-3975, www. izekesborok.hu) H–P: 12–20, Szo: 
10–17. Tolcsva és Villány két jónevű borászata, a Babits és a Polgár kínálata mellett 
gyümölcslekvárok, sonkák és sajtok sorakoznak a pultokon. Egyedül itt kaphatók belga 
csokoládékülönlegességek is. 
Picanter Delikát&Sonkabár VII., Rákóczi út 49. (219-5583, www.picanter.hu) K–Szo: 
9–24 Gazdag sonka- és kolbászkínálat, friss pékáru, nem mellesleg borok, pezsgők, 
pálinkák, kávék és teák várják a betérőket, ebédidőben pedig a környék egyik legjobb – 
a várakozással ellentétben magyaros – menüje is megér egy sétát a Rákóczi úton. 
t. Nagy tamás – Sajtbolt 
V., Gerlóczy u. 3. (317- 4268, 
www.tnagytamas. hu) H–P: 9–18, Szo: 
9–13. Főleg francia, de olasz, holland 
és egyéb sajtkülönlegességeket, emel-
lett frissen sült cipókat, friss vajat, 
aszalt gyümölcsöket, olívabogyót, szá-
rított paradicsomot is kapni itt.

PiAC éS LáNgoS
A Szabadság híd pesti híd-
főjénél található Fővám téri 
épület 1897 óta áll a vásár-
lók és a kereskedők ren-
delkezésére. A többszintes 
csarnok minden emeletén 
találunk különleges árukat: 
az alagsorban a halasoké 
és a vadhúsokat árulóké 
a főszerep, a földszint a 
klasszikus zöldség-, gyü-
mölcs- és hentesáruké, míg 
az emeleten kifőzdéket és 
ajándéktárgyak sorakoznak. 

Ha felkészültünk a bő olajban kisütött kelttésztára, azaz a lángosra, a roppant népszerű 
piaci eledelre, akkor már csak azt kell eldöntenünk, hogy miután jól megkentük a pult-
ra kitett üvegcsében található fokhagymás ecsettel, kérünk-e rá sajtot és tejfölt. Nem 
könnyű menet, de emlékezetes az élmény. 

további belvárosi piacok: V., Hold u. 13., VI., 
Hunyadi tér 4., VII., Klauzál tér 11., VIII., Rákóczi 
tér 7–9., XIII., Lehel tér (Váci u. 9–15.)

hungariKumoK 

PAPrikA 
A magyar paprikát keresve legalább háromféle zöld-
ség, illetve fűszer képe tárul a látogató elé. A piacokon 
füzérekben lógó, a zacskókban pihenő őrölt változat 
és maga a sárga, piros vagy zöldszínű zöldség. Noha 
mindháromnak megvan a maga helye és funkciója, 
hazavinni az őrölt fűszert szokták, amely oly sok Ma-
gyarországon népszerű étel (pörkölt, paprikás krumpli, 
paprikás csirke, lecsó) alapvető hozzávalója. Kalocsa 
és Szeged a két legnagyobb paprikás város, az innen 
származó készítményeket keresve azonban figyeljük, 
hogy édes, vagy erős változat kerül-e a kosárba.

LiBAMáJ 
A felejthetetlen ízt elsősorban frissen készítve ajánljuk egy libamáj-specialista étte-
remben (pl. tigris, V., Mérleg u. 10., www.tigrisrestaurant.hu vagy Alabárdos, I., 
Országház u. 2., www.alabardos.hu), így ha nem követelik az otthon maradtak, tekint-
sünk el a konzervváltozat hazacipelésétől. 

PáLiNkA 
Az erjesztett gyümölcsök lepárlá-
sával készülő, legalább 37,5%-os 
alkoholfokkal rendelkező italt az 
EU-s jogszabály értelmében, csak 
ha Magyarországon és négy oszt-
rák tartományban készült, hívhat-
ják pálinkának. A leggazdagabb 
választékot a Magyar Pálinka 
házában találjuk (VII., Rákóczi 
út 17., www.magyarpalinkahaza.
hu, 06-338-4219). 

tokAJi 
Az egyik legismertebb magyar bor, amely a világon egyedülálló klímájú észak-ma-
gyarországi borvidékről, Tokaj-hegyaljáról származik. Az aszúkészítés rendkívül 
munkaigényes és kockázatos vállalkozás, hiszen a szüreteléshez meg kell várni azt 
a kivételes pillanatot, amikor a 
nemespenész már éppen any-
nyira borítja a szőlőszemeket, 
hogy azok tökéletesre töpped-
nek. Ha biztosra szeretnénk 
menni, akkor a Bortársaság 
(7 üzlet városszerte, az egyik 
legnagyobb választék az I., 
Batthyány u. 59. sz. alatti bolt-
ban, www.bortarsasag.hu) üz-
leteit ajánljuk. 



szóraKozás

szóraKozás
BuliK, KoncErtEK, éjszaKai élEt



A38 állóhajó XI., Petőfi híd budai hídfő 
(www.a38.hu) H–V: 11–04, teraszok 
H–V: 16–04. Az 1968-ban épült ukrán 
kőszállító hajó hosszú utat tett meg azért, 
hogy új életre keljen és megkezdje utazá-
sát a budapesti kulturális életben, fedélze-
tén a minőségi zene kedvelőivel. Az A38 
elsősorban zenés helyszín. A könnyűzenei 
műfajok széles skálája mellett komolyze-
nei és jazzprogramokkal is szolgál. 

gödör klub – erzsébet téri kulturális központ és Park V., Erzsébet tér (06-20-201- 
3868, www.godorklub.hu) V–Cs: 10–02, P–Szo 10–04. A város kellős közepén, az itt meg 
nem épült Nemzeti Színház helyén találta meg a helyét a magyar underground. Kiállítások, 
fesztiválok, kis- és nagykoncertek bent, kint pedig tavasztól őszig nyüzsgő élet, ami a Gödör 
melletti parkig is kitart. 
kongresszusi központ XII., Jagelló út 1–3. (372-5425, www.bcc.hu). A Budapest 
Congress & World Trade Center rendelkezik Magyarország legnagyobb, legmodernebb kong-
resszusi és rendezvényhelyszínével, a fő tevékenysége mellett gyakran koncertek helyszíne 
is a gesztenyefás park közepén található épület. 
Merlin V., Gerlóczy u. 4. (www. merlinbudapest.org) Színház, koncert és partyhelyszín egy 
helyen, a Belváros szívében, a Deák térnél, a Városháza melletti egykori trafóház elegáns, art 
deco épületében. A szokásos színházi előadások mellett kortárs zenei és kulturális esemé-
nyek, beszélgetős klubprogramok színhelye, ahol a hazai és nemzetközi zenei élet nagyjai, 
művészi, elektronikus és underground zenekarok és DJ-k is fellépnek. 
Millenáris II., Kis Rókus u. 16–20. (336-4000, www. millenaris.hu), bejáratok vannak még a 
Lövőház utca, a Fény utca és a Marczibányi tér felől is. H–V: 6–23. A műemléki gyárcsarnokok 
újraformálásáért a Millenáris Park építészeti kialakítása 2002-ben Europa Nostra-díjat kapott. 
Az épületkomplexum egy füves területekkel és tavakkal tarkított zöldövezeti parkban fekszik. 
Papp László Sportaréna XIV., Stefánia út 2. (422 2600, www.budapestarena.hu). Ma-
gyarország legnagyobb fedett, koncertek rendezésére is alkalmas épülete. A 12 500 fő befo-

gadására alkalmas épületben már számos világsztár adott nagy sikerű koncertet Robbie 
Williamstől, az A-HA-ig,. 

Petőfi Csarnok XIV., Zichy Mihály út 14. (363-3730, www.petoficsarnok.hu).  
A főváros legnagyobb ifjúsági szabadidőközpontja 1984-ben nyitotta meg kapuit. 

SzórAkozáS

Budapest a számtalan klasszikus kulturális élmény mellett a könnyű műfajokban is remek lehetőségeket tartogat. Mindez füstös 
pinceklubokban, lebontásra ítélt és mégis élettel teli romkocsmákban, high-tech űrdiszkókban, meg még számos különleges helyen: 
fürdőben, buszon, egykori pályaudvaron, de volt már reggelig tartó goa party a városhoz közeli hegyen is, és akkor a Sziget feszti-
válról még szó sem esett. 

Az elmúlt negyedszázad alatt közel 10 millió látogató járt a PeCsában megrendezett, nagyjából 
10 ezer rendezvényen. 
SZIKRA cool•tour•house VI., Teréz krt. 62. (911-0911, www.szikra.eu) H–Cs: 8–02,  
P: 8–06, Szo: 10–06, V: 10–02. Az egykori mozi helyén új, alternatív kulturális és szóra-
koztató-központ. Koncertek, vendéglátás, filmvetítések, stand-up comedyk, divatbemutatók, 
színházi produkciók több helyszínen, egy helyen. 
trafó IX., Liliom u. 41. (215-1600, www.trafo.hu). A Trafó programjának különös ismérve a 
műfaji sokszínűség, a minőségi igényesség és a nemzetköziség. Az előadóművészeti progra-
mok helyszíne a nagyterem, az alagsori Trafó Bár Tangó pedig erős zenei kínálattal vonzza a 
kortárs tendenciákat keresőket, aképzőművészet aktuális tendenciáit és jelenségeit pedig a 
Trafó Galéria mutatja be.
Corvintető VIII., Blaha Lujza tér 1–2., bejárat a Somogyi Béla utcából (06-20-772-2984, 
www. corvinteto.com) H–V: 18–05. 
Az 1926-ban nyílt áruház legfelső emelete és a fölötte lévő óriási tetőterasz a mai budapesti 
underground klubélet meghatározó helyszíne, egyben a főváros jelentős zenei, szórakoztató, 
kulturális színtere. Hazai és külföldi előadók, koncertek, partik, világzene és elektroclash, jazz 
és drum’n’bass, reggae és négynegyed. Tavasztól őszig a 600 négyzetméteres es tetőterasz 
is nyitva van, és egy jó kis napfelkelte méltó befejezése egy flottul átmulatott éjszakának. 
Underground a város felett. 
Fogasház kulturális Befogadótér VII., Akácfa u. 51. (06-30-500-3749, www.fogashaz.hu) 
H–Szo: 12–02, V: 14–02. Az egyformának tűnő kapualjak közül kiemeli az otthagyott cégér: 
FOGSOR-javítás. A megszokott romkocsmakínálat mellett kiállítások, színház és mozi. 

instant Art Bar kert VI., Nagymező utca 38.  
(311-0704, www.instant.hu) H–V 18–03. Az Iparmű-
vészeti Egyetem tanulói álmodták meg a dizájnt. Két 
szinten egymást érik a beugrók, pultok, sőt még egy 
fogászati rendelőt is úgy hagytak, ahogy megörököl-
ték. A pincében lehet táncolni, ahol DJ-k, bárpult és 
hely is van ehhez. 
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(1926–2003) Magyarország és a világ egyik leghíresebb ökölvívója, aki 1948-ban a 
londoni, 1952-ben a helsinki és 1956-ban melbourne-i olimpián is nyert.

papp lászló
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vonalon), valamint a HÉV-en Budapest közigazgatási határáig. A HÉV-vonalak 
a Budapesthez közeli településekhez jelentenek kapcsolatot, azonban a Buda-
pest Kártya csak a város határáig érvényes. Ezért, ha például Szentendrére, 
vagy Gödöllőre szeretne utazni, felszállás előtt feltétlenül kiegészítő hév-
menetjegyet kell váltani a BKV HÉV-pénztárában!
A Budavári Siklóra, a Zugligeti Libegőre és a BKV Zrt. hajójárataira nem érvé-
nyes a Budapest Kártya.
A BKV Zrt. közlekedési eszközein utazva a Budapest Kártya az Ön me-
netjegye, kérésre mutassa fel, illetve adja át az ellenőröknek, kalauznak, akik 
jogosultak személyazonosságot igazoló okmány elkérését követően, azzal ösz-
szevetve a kártyán szereplő aláírás eredetiségét is ellenőrizni. Az érvényes jegy 
nélkül vagy érvénytelen, lejárt kártyával utazók pótdíjat kötelesek fizetni. 

A kártya által kínált kedvezmények csak a prospektusban megjelölt elfogadó-
helyeken vehetőek igénybe. Az elfogadóhelyeken a kártyát fizetés előtt kérjük 
felmutatni, illetve a pénztárosnak az érvényesség ellenőrzése céljából átadni. 
Bizonyos látnivalóknál és múzeumokban a pénztár záróra előtt egy-fél órával 
korábban zár be. Kérjük, a pontos időpontokról minden esetben érdeklődjön 
interneten, vagy telefonon!
A Budapest Kártya a vendéglátóhelyeken a kártya tulajdonosán kívül a vele 
tartózkodó és együtt fogyasztó vendégekre is érvényes. Az árengedmény az 
a’la carte étlap áraiból értendő és egyéb kedvezményekkel (pl. csoportked-
vezmény) nem vonható össze. A kártyát kérjük rendeléskor előre felmutatni, 
továbbá a pincér kérésére a számlát aláírni.
A Budapest Kártya prospektusának szerkesztését 2011. március 31-én zártuk 

le. A kiadványban szereplő adatok (árak, nyitvatartási 
időpontok) időközben megváltozhattak, így azokért 
a BTSZK Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ 
Nonprofit Kft. nem tud felelősséget vállalni. A ked-
vezményekről és az elfogadóhelyek szolgáltatásairól 
kérjük, mindig érdeklődjön a helyszínen, vagy az 
adott szolgáltató honlapján!

A fel nem használt kártyákat nem  
tudjuk kicserélni, vagy visszaváltani!

kedves Látogató!
Köszönjük, hogy a Budapest Kártyát – az egyetlen hivatalos városkártyát – 
választotta, bízunk benne, hogy budapesti tartózkodásához jó segítséget fog nyújtani a 
Budapest Kártya, és tartózkodása alatt rengeteg élménnyel, emlékkel gazdagítja Önt. 

Kérjük, az első használat előtt töltse ki a Budapest Kártya hátoldalán található 
mezőket, illetve írja alá a kártyát, mert csak ezzel válik a kártya érvényessé. 
A kedvezményes szolgáltatások csak aláírt és kitöltött, érvényes kártyákkal 
vehetőek igénybe, a kitöltetlen, érvénytelen kártyával érkezőktől a szolgáltató 
megtagadhatja a kedvezményt!

A Budapest Kártya érvényességének feltétele, hogy szerepeljen rajta a tulajdonos 
aláírása, valamint a használat kezdetének időpontja. A Budapest kártya 
nagy előnye más kártyákkal szemben, hogy annak érvényességét a 
tulajdonosa határozza meg. A kártya tulajdonosa az első használatkor 
kitölti a kártyán a kezdődátumot, és a kártya onnantól számítva tény-
legesen 24, 48, vagy 72 óráig érvényes. Kérjük, a hátlapon levő kockákba 
írja be golyóstollal azt az időpontot (dátum, óra), amikortól a kártyát használni 
szeretné. Az első két kockába írja a hónap, a második két kockába a nap, a har-
madik két kockába pedig az óra (utolsó eltelt óra) számát. Kérjük, hogy mind a 
hat kockát töltse ki, az esetlegesen üresen maradó kockákba 0-at írva (például 
június 27. 14.15: 06 27 14). Kérjük, ügyeljen a pontos kitöltésre, ugyanis az átírt, 
átjavított, vagy olvashatatlan kártya érvénytelennek minősül, a későb-
biekben nem felhasználható! 
A Budapest Kártya személyre szól, át nem ruházható. 
A Budapest Kártya a tulajdonosa és egy kíséretében 
levő, legfeljebb 14 éves gyermek számára nyújtja ked-
vezményeit. A Budapest Kártya 2011. áprilistól 24, 48 
és 72 órás érvényességgel kapható.

A Budapest Kártya érvényességi ideje alatt a kártyával 
Ön korlátlanul utazhat a BKV Zrt. járatain (kivéve a 
48 órás Walking-kártyát): villamoson, trolibuszon, met-
rón, kisföldalattin, fogaskerekűn, autóbuszon (a teljes 

Budapest Kártya használati feltételeK
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kuplung VI., Király u. 46. (www.kuplung.net) H–Szo: 14–04, V: 18–02. 2004 októbere 
óta üzemel a Kuplung Szabad Műhely és Szórakozóhely, amely egy régi autószerelő-műhely 
kulturális reinkarnációja. A helyiség napközben tölti be a művészeti műhely szerepét, este 
szórakozóhelyként üzemel. Számos alkalommal ad otthont művészeti előadásoknak, kiállítá-
soknak, koncerteknek, filmvetítéseknek. 
Szimpla Szimpla kávézó VII., Kertész u. 48. H–V: 10–02, Szimpla Kert VII., Kazinczy u. 14. 
H–V: 12–02 (www.szimpla.hu). Kerékpártároló, melegkonyha, koktélbár, gyümölcspult. 
A Szimpla berkeiböl többek közöt Budapest legnagyobb nemzetközi animációs fesztiválja 
(Anilogue) nőtte ki magát. 
tűzraktér VI., Hegedű u. 3. (06-70-321-3536, www. tuzrakter.hu) H–V: 18–05 A Tűzrak-
teret lelkes fiatal művészek, építészek, színészek, és sokan mások alapították, elsősorban 
azzal a céllal, hogy közösségi helyet teremtsenek és bemutatkozási, gyakorlási teret pálya-
kezdő művészeknek. Kiállítások, koncertek, próbatermek, csocsó, wifi az egykor volt iskola 
udvaron. 

Sziget FeSztiváL
1993 óta a Sziget az öfeledt szórakozás szimbóluma, 
kultúrkirándulás, egy augusztusi hét, amikor nincs kü-
lönbség éjszaka és nappal között. Óbudán, a Hajógyá-
ri-szigeten 60 helyszínen napi 200 program, 60 000 
vendég, amelynek köszönhetően a Sziget mára már 
kulturális márka, és komoly különböző kategóriákban 
a Festival Awards Ltd. szervezésében és a nomináltak 
között – nagyfesztivál kategóriában – ott van Budapest 
fesztiválja, a Sziget is.  pozíciót szerzett a nemzetközi 
piacon. Európa legjobb fesztiváljai versengenek egy-
mással. www.sziget.hu 

CiNetriP – BUDAPeSt 
A CINETRIP egy olyan audiovizuális műfaj, amely a mozi (h)őskorát és annak hangulatát 
a modern technika eszközeivel hozza közelebb a közönséghez. A CINETRIP rendezvényei 
mindig különleges helyszíneken, színes és varázslatos látványvilágban zajlanak. 
A Rudas Gyógyfürdőben némafilmek megzenésítésével indult sorozat az évek folyamán kü-
lönleges partyk gyűjtőnevévé színesítette palettáját. 
A tél–tavaszi Rudas fürdős bulik a 2007-es 
újraindulástól Cinetrip Sparty néven tértek 
vissza. A Plein Air sorozat víz menti hely-
színeken bolygatja fel a szokásos nyaralási 
rendet (pl. Siófok: Coke Club), a főváros-
iaknak pedig a Széchenyi és Gellért Fürdő-

ben nyári, filmes YourTub sorozat. 
Hangulatnak megfelelő fürdőruha 

ajánlott, papucs kötelező. 
www.cinetrip.hu

BudapEst 3 lEgjoBB jazzKluBja 

Budapest Jazz Club VIII., Múzeum u. 7. (267-2610, www.bjc.hu). A reprezentatív palota-
belső és kiváló hangminőség és barátságos atmoszférájú jazzkávézó. A klubteremben egy 
Stenway B modell, míg a kávézó szintjén egy Blüthner zongora. 
Jazz Garden V., Veres Pálné u. 44/a, (06-70-557-8455, www. jazzgarden.hu). Egy lerob-
bant pinceraktárból patinás zenei klub, virtuális kert a föld alatt, ahol a zenehallgatónak az 
az illúziója, hogy egy csillagfényes éjszakán, a szabadban bulizik. 
Columbus Jazzklub V., Vigadó tér, 4-es számú kikötő (266- 9013, www.columbuspub.hu). A 
Magyar Jazzművészek Társasasága 2005-ben a Columbus állóhajón indított el egy, a nyugat-
európai és tengerentúli nagyvárosokéhoz hasonló, napi rendszerességgel működő minőségi 
jazzklubot, hogy a kiemelkedő magyar jazz méltó körülmények között mutatkozhasson be.

Többnyire felújításra vagy lebontásra váró épületekben, lakatlan gangos házak udvarain 
alakították ki az első ilyen helyeket, mintha az egykor ott lakók elhagyott bútoraival ren-
dezték volna be, nem volt két egyforma szék, asztal vagy fotel, de van csocsó, pattoga-
tott kukorica, néha vetítés vagy akár koncert. Mára az underground kultúrafellegváraivá 
váltak, főleg a régi pesti zsidónegyedben. www.romkocsmak.hu

romKocsmáK 

zöld Pardon X I., Goldmann György tér, déli oldal (279-1880, www.zp.hu) 
H–V: 09–0 6. Tavasztól őszig elképesztő nyitva tartással. 

Cafe Del rió XI., Goldmann György tér 1. (06-30-297-2158, www.rio.hu)
H–V: 18–05. Éjszakánként 5-6000 bulizni vágyó találkahelye. 

Cha-cha-cha terasz XIII., Margitsziget, közel a Margit hídhoz (www.chachacha.hu) 
H–V :18–05. Jó hosszú bárpultok, DJ-k, szigeti pezsgés és tánc hajnalig. 

holdudvar XIII., Margitsziget, régi Kaszinó épülete, (236-0155, www.holdudvar.hu) 
H–V: 11–05. A neoreneszánsz épület új életre kelt, és az éjszakai élet népszerű és 
divatos helyévé vált.

nyári éjszaKáK
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április 30. – július 30.

július 31. – augusztus 27.

augusztus 28. – október 2.



áLreNDőrök
Külföldi különböző országokba utazván gyakorlatilag nem tudja megmondani , hogy miben különbözik egy valódi 
és egy álrendőr. Egyes csalások éppen a rendőrséget mint megfélemlítési eszközt használják. A csalók legfon-
tosabb ismérvei a hamis igazolvány és egyenruha. Lényeges, hogy Magyarországon a rendőrség a helyszínen 
nem szedhet be pénzbírságot! 

„BArátkozáS”
Óvatosságra intjük az „új barátokat” illetően, különösen vonatkozik ez kisebb bárokra, ahol barátot színlelve 
célpontba veszik a vendégeket. Sokszor a bártendereket is bevonják ezekbe a csalásokba. E csalók a vendégek 
rosszul felmért biztonsági érzetére alapoznak. Egy bárban elfogyasztott éjszakai ital következményei: ellopott 
pénztárca, útlevél és akár kifosztott hotelszoba.

hAMiS PéNz   
Különösen ügyeljen arra, hogy milyen bankjegyet kap. Hiszen előfordulhat, hogy némely bankjegy már nincs 
forgalomban. Egyes taxi sofőrök szándékosan már érvénytelen vagy más szomszédos országokból származó 
bankjegyet adnak a turistáknak. Fizetésnél nagyon ügyeljen a 10.000 és 20.000 forintos címletű bankjegyekre.

étterMek, Bárok, SzórAkozóheLyek
Magyarország széleskörű kiváló kulináris élményeket nyújt. Hagyományai meghatározzak történelmét és Eu-
rópában elfoglalt helyét. Sajnos azonban a vendéglátóipar hírnevére a mai napig rossz fényt vetnek a haszon-
lesők. A belvárosi (V. kerület) nagy hotelek közelében számos vendéglátó ipari egységben és szórakozóhelyen 
elképesztően magas árakat kérnek.  Egy italért 20 000 forintot (80€) és egy étkezésért akár 100 000 forintot 
(300€) is elkérhetnek. Azokat a vendégeket, akik nem tudják kifizetni számlájukat, a hely biztonsági személyzete 
bankautomatához kíséri és fenyegetéssel a pénz kivételére kényszeríti.
Kerülje azokat a helyeket, amelyek az ital- vagy étlapon nem tűntetik fel áraikat!
Még ha úgy is tűnik, hogy az árak rendben vannak, de valamilyen más kétsége támad, akkor se menjen be.
Az amerikai nagykövetség „fekete listájának” segítségével tájékozódjon azokról a helyekről, ahol már többször 
megkárosították a vendégeket: http://hungary.usembassy.gov/tourist_advisory.html#clubs
Az ajánlott éttermeket itt találja: www.safetyinhungary.info/restaurants

FizetéS éS BorrAvALó
Fizetés hitelkártyával és borravaló
Az országba látogatók gyakran összezavarodnak a borravalóval kapcsolatos szokások miatt. Reméljük, hogy az 
alábbi információk hasznosak lesznek.
Borravaló: Számos étteremben az ár tartalmazza a felszolgálási díjat, amely a számlán olvasható. Ha valami 
mégsem érthető, akkor nyugodtan kérdezze meg a személyzetet. A legtöbb étteremben, annak érdekében, hogy 
a legjobb szolgáltatást nyújthassák, áraikba nem kalkulálják bele a szervízdíjat. A pincérek juttatása összefügg 
a felszolgálás minőségével és így borravalójukkal is. Általában a végösszeg 10 %-át szokás borravalóként adni, 
kivéve természetesen, ha nincs megelégedve a szolgáltatással.
Borravaló készpénzben: Eltérően más országoktól, Magyarországon nem szokás a borravalót az asztalon 
hagyni. Ha megkapja a számlát, akkor tegye hozzá a borravalót a számla végösszegéhez és mondja meg a 
pincérnek a fizetendő összeget.
Borravaló hitelkártyával való fizetésnél: Ha hitelkártyával fizet és a borravalót is ezzel szeretné kifizetni, 
akkor közölje a pincérrel a teljes összeget (beleértve a borravalót) is, aki ezt ezután lehúzza kártyájáról. Magyar-
országon nem szokás a hitelkártyával történő fizetés után borravalót adni.
SOSE veszítse kártyáját szem elől! A pincér vagy az üzletvezető az asztalához visz egy hordozható gépet, amely-
nek segítségével, kártyával is fizethet. Ha azonban a gép nem működne, akkor menjen a személyzettel a pénz-
tárhoz és fizessen ott.
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rendőrség: 107   Mentők: 104   tűzoltóság: 105

HA A BAJ MÁR MEGTÖRTÉNT, tárcsázza az ingyenesen hívható telefonszámokat: 
rendőrséget – 107 
általános segélyhívószám – 112
kipróbált és ajánlott hotelek: www.safetyinhungary.info/hotels

Magyarország általában véve biztonságos ország. A magyarok 
vendégszeretőek és szívesen fogadják az országukba látogatókat.
Mint más turisták által rendszeresen látogatott országok és nagyvá-
rosok, így Magyarország is, de különösen Budapest, hasonló nehéz-

ségekkel nézz szembe. Az alábbi lényeges információkat azzal a céllal állítottuk össze, hogy biztonságban 
érezze magát és elkerülje a kellemetlen, pénztárcáját sem kímélő helyzeteket.  
Célunk, hogy minden Magyarországra és Budapestre látogató itt tartózkodása alatt kellemetlenségek nélkül 
tölthesse idejét, és otthonába visszatérve kellemesen emlékezzen vissza és oszthassa meg élményeit család-
jával, barátaival, kollégáival. Büszkék vagyunk Magyarország minden értékére, és szeretnénk megakadályozni 
azokat a kellemetlenségeket, amelyeket a gyors meggazdagodás érdekében a látogatókat kiszemelő haszon-
lesők okoznak. Ezen tettek közül sok kétségbe vonható és néhány közülük illegális. Például: túl drága taxi 
tarifák és árfolyamok a pénzváltóhelyeken, jogtalanul kiszabott büntetések a tömegközlekedési eszközökön és 
önérdekből származó szándékos félrevezetések.
Segítse Ön is a város legközkedveltebb részein a bagatell bűncselekmények, mint a lopás és zsebtolvajlás elleni 
fellépést. Különösen legyen óvatos a zsúfolt tömegközlekedési járműveken, vasúti megállóhelyeken, piacokon 
és más a turisták által látogatott forgalmas helyeken.

tAxi
Magyarország a legtöbb országhoz és közkedvelt turisztikai helyhez hasonlóan azonos problémákkal konfrontáló-
dik. Tájékozódjon a helyi taxizással kapcsolatos szokásokról, hogy elkerülje a kellemetlen helyzeteket.
Pályaudvarok: Érkezésekor legyen óvatos a Keleti és Nyugati pályaudvarokon. A „hiéna” taxisok 3-5-ször többet 
kérnek egy útért. Taxiját érkezésének megfelelően még a vonaton rendelje meg!
Budapest Airport szerződésben áll egy taxi társasággal, amely előre megszabott menetdíjakkal szállítja utasait 
a reptér és a város között.
Itt tartózkodása ideje alatt mindig biztonságosabb és jutányosabb, ha taxiját a tekintélyes helyi társaságok egyi-
kénél rendeli meg, minthogy az utcán int le egyet.
Egyes taxisofőrök juttatást kapnak bizonyos éttermektől, bároktól és szórakozóhelyektől, ha utasaiknak ajánlják 
őket. A vendéglátó és szórakozóhelyek ebből nagy hasznot húznak: vendégeiktől elképesztően magas árakat 
kérnek, hogy a taxisofőröknek kifizetett összeg megtérüljön. Ha egy taxis ilyen jellegű ajánlatot tesz, vagy az utcán 
leszólítják, hogy menjen be a szórakozóhelyre, akkor ezeket egyszerűen hagyja figyelmen kívül! Magyarország 
kiváló turisztikai információs hálózattal rendelkezik. Kérdéseivel nyugodtan forduljon hotelje recepciójához.

PéNzváLtáS
Az érkezési helyeken (repülőtér, pályaudvar) történő pénzváltás a legtöbb országban rendszerint sokkal drágább. 
Budapesten, pénzt a pályaudvarokon váltanak a legdrágábban.
Magyarországnak versenyképes deviza- és valutakereskedelme van. Tájékozódjon a forint hivatalos valutaárfolyamá-
ról. Az aktuális árfolyam mindig a pénzváltó előtt, illetve ennek ablakában található. SOHA ne váltson utcán pénzt!

töMegközLekeDéS (Bkv)
Magyarországnak kiváló tömegközlekedési hálózata van. Ezen belül különösen Budapestnek, az egyik legjobb 
tömegközlekedése van Európában. Tájékozódjon a menetjegyekkel kapcsolatos tudnivalókról. A Budapestre utazó 
külföldi látogatókat gyakran összezavarja a menetjegy rendszer, majd az ellenőrök ezt tudván megbüntetik őket. 
Az ellenőröknek nincs joga, hogy megfogják és feltartsák Önt. Azonban őket olykor hivatalos személyek, a közte-
rület-felügyelők kísérhetik, akik jogosultak az igazoltatásra és feltarthatják Önt a rendőrség érkezéséig. Mihelyt 
leszáll a tömegközlekedési eszközökről vagy elhagyja a metró területét, nem vonhatják felelősségre.
Minden felszállás előtt érvényesítse jegyét, tehát mielőtt belép a metró területére, felszáll a buszra, trolibuszra 
vagy a villamosra. Jegyét az utazás végéig őrizze meg és ellenőrzés eseten mutassa fel. Minden egyes átszállás-
kor új jegyet kell érvényesíteni, ez alól kivételt képez a metróról metróra való átszállás. ha a „Budapest Card”-ot 
használja, vagy napijegy típusú jegyet vásárol, amely egy meghatározott időszakra érvényes, akkor ezekkel az 
érvényességi időn belül korlátlan utazásra jogosult. 

koLDUSok
Más nyugat-európai országokkal szemben Magyarország kevesebb jelentős intézkedést tesz a koldusmaffiák 
megfékezése ellen, akik a városközpontban és a turisták által látogatott helyeken működnek. A koldusokat sok 
esetben a kelet-európai országokból hozzák, és idős nőnek öltözve, vagy sérültként illetve nyomorékként kol-
dulnak. Magyarország kiváló szociális és egészségügyi rendszerrel rendelkezik, ezért ilyen lehetetlen állapotok 
sosem alakulnának ki! Minden Budapestre látogatót arra kérünk, hogy együttműködésével segítse e kialakult 
probléma megoldását. Ha pénzt szeretne adni, akkor legyen óvatos, hogy kinek adományoz. Nélkülözhető pénzét 
adományozza jótékonysági szervezeteknek, amelyek a pénzt hatékonyan az erre rászorultaknak juttatják el.

Fontos tElEFonszámoK

Foundation for a Responsible Society
www.felelostarsadalomert.hu
www.safetyinhungary.info
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memento PARK - SZOBORPARK
A Memento Park nemcsak egy külön-
leges múzeum, hanem egy egészen 
másik világ! Ez az egyedülálló téma-
park a kommunista időszak bemu-
tatásával a diktatúra bukására em-
lékeztet. Látványos és hatásos kor-
történeti kiállítóhely a szocializmus 
éveinek köztéri szobraival, amelye-
ket az 1989-90-es politikai rendszer-
változást követően Budapest utcáiról 
eltávolítottak. Utolsó pillantás a Vas-
függöny mögé. Budapest egyik leg-
érdekesebb látványossága. Sokszáz 
tonna kommunizmus!VÖRÖS CSILLAG AJÁNDÉKBOLT - 

RED STAR STORE
A kommunizmus korszakát megidéző, kü-
lönleges árucikkek kincsesbányája. Szovjet 
souvenírek, laposüvegek, öngyújtók, a Vörös 
Hadsereg kitüntetései és sapkái. Vicces 
pólók, bögrék, képeslapok és poszterek. 
Trabant autómodell, Lenin-gyertya, retró-
emléktárgyak az 50-es, 60-as, 70-es évekből. 
„Best of Communism” - forradalmi indulók, 
dokumentum lmek és sok más érdekesség.

SZEMÉLYES TÁRLATVEZETÉS
50 perces, angol nyelvű vezetés 
a Memento Park bejáratától, minden nap.
Részvételi díj +1200 Ft/fő.

KÖZVETLEN AUTÓBUSZJÁRAT
Minden nap 11:00 órakor, július 16. - augusz-
tus 28. között délután 3 órakor is a belvá-
rosból a Deák térről  (M1, M2, M3), a 
“Memento Park” menetrendi táblával jelölt 
megállóból. A jegy ára 4500 Ft (diákoknak 
3500 Ft) tartalmazza az oda-vissza utazást 
és a Memento Park belépőt is. 
Jegyvásárlás az autóbuszon.

ÉSZAKI BARAKK 
Fotókiállítás az 1956-os
magyar forradalomról, 
és az 1989-90-es 
politikai rendszervál-
tásról. A moziterem-
ben „Az ügynök élete” 
című  lm a kommu-
nista titkosszolgála-
tok működéséről, 
a besúgóhálózat 
kiépítéséről, poloska 
elhelyezéséről, szakszerű házkutatásról, 
telefonlehallgatásról és egyéb 
módszerekről.

TRABANT
Mindenki be-
ülhet egy ke-
let-német „nép-
autóba”, amelyben 
személyesen is átélheti 
a trabant-érzést.

ELJUTÁS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSSEL
a./ A Fehérvári út – Bocskai út sarkától (Allee Plaza, volt Budai Skála, 
4, 18, 41, 47, 61-es villamos) a Camponához 20 (hétvégén 30) 
percenként, induló 150-es busszal a Memento Park megállóig, 
25 perces utazással.
b./ A Kelenföldi Pályaudvar (7E, 173E busz, 19, 49-es villamos) 
melletti Volánbusz Végállomásról induló 710, 720, 721, 722-es 
busszal a Memento Park megállóig, 10 perces utazással.

NYITVA MINDEN 
NAP 10 ÓRÁTÓL SÖTÉTEDÉSIG.

BELÉPŐ 1500 FT, DIÁKOKNAK 1000 FT.
BUDAPEST XXII. KERÜLET (DÉL-BUDA), 
BALATONI ÚT – SZABADKAI UTCA SAROK
W W W . M E M E N T O P A R K . H U

SZOBORPARK
A „Magyar-szovjet barátság” és a „Felsza-
badulás” allegorikus emlékművei, munkás-
mozgalmi személyiségek és a szovjet Vörös 
Hadsereg katonáinak szobrai, valamint több 
másik, gigantikus alkotás. „Személyesen” 
Lenin, Marx és Engels, Dimitrov, Osztapen-
ko kapitány, Kun Béla és a kommunista világ 
sok másik hősének emlékműve. Dísztribün 
és Sztálin csizmái.

-
ben

s átélheti
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Rendelje meg ON-LINE: www.budapestinfo.hu

3 ingyenes múzeum

Ingyenes tömegközlekedés

2 ingyenes vezetett városlátogató túra

10-50 % kedvezmény több, mint 100 helyen

a hivatalos városkártya

KÉRJÜK, 
TÖLTSE KI HELyESEN 

BUDAPEST KÁRTyÁJÁT!
A Budapest Kártya használata

(ld. 77. és 89 oldalak)

Aláírás

Hónap

Nap

Óra

• kártyatípusok: 24h, 48h, 72h, Walking 48h, Junior 48h 
• kapható a reptéren, Turista Információs pontokon,

  szállodákban, fontos metróállomásokon

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

�

��

�

��
�

�

�

��

��

���

��

��

��
��

��

��
��

��

��

��

��

��

�
��

��

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�� ��

��

��

��

������� ��

�������� � ��
��
��
��
��
�

���
�

��
��
��

���

��
��

�������� ��

������
�� ��

����

��

���������� �� ������
�� �

��

��

������� � �

������ ����
��

���������
��

����� �����

��

�����

��
�����

��
��������� ��

��
��
��
��

��
�

��

�����������
��

��
���
��
��

��

����� ���

��������� ��

��
��
��
��
�

�������
���

������
���

��
����

��
��

��
��
���
��

�
��
�
��

��
��
�
��

�����
������������ ��

�����

�����������

��

���������
��

������
���

�������

������

��

�
���� ��

�������
� ��

�������
�� ����

���
�

�������������

��
��
��
��

��������
��

����

��

��
��
��
��
�
��

��
��
��
��

��

��
��
��
��

��

��������

��

��
��

���
���

�

��

����

��

����� �� �������

��
��

��
� �

��

��
��
��
� �
�

��

� ������
��

�����������
���

��
��
��
��
�

��

���
���

���
�

��

��
��
��

�

��

���
���

���

���

���
���

���
�����

�����
�� ����

�� �
�
��

�������

��
��
��

� ��
��

������������
� �

���
��

��
��
� �
��
��
�

��

�����
����

��
��

������������
��

����� ����

��

��
���

� �

���
� �
���

��

���
��
�
��

��
��
���
��
� �
�

������������

��

���
��

��

��

�������

��
�������

��

���
���

���
�

��

���
�����
���

��������
�� ����� �

����

��

���
���

��

��
�����������

���� ����� ����
����

���������� ������
����� ��

�����

��
�����������

�� �����

�� ���
���

�� �
���

��

��

��
��

��

������ ������

���� ��������

����

����
���

���
��

��
��
��

��
��
���

��
��

��
��
��
�

��

��������
�����

��

��

��

��
��
��
��
���

��������

��

��������
����

���� ���������� �����
��������

����

�����
����

����
���

��

��
���
��

�

��

����� ���

��

��
��

��

�����

�� �����

��

������
��

��������� ����������� ������

��
��������� ����������� ������

��

�����

�� �����

�� �����

��

�������
��

��
�������

��

�����

��

��
��
��
��

��
���

��

���������

��

��
��
��
� �

�
��
��

����������

��

����������

��

����������

��

��������
��

�������������
��

�������������
��

�
�����

�����

��

������ ��

��
��
��

��
��

��
��
��

��

����

���������

������� ���

��

����

��

��

��

��

��

��

����

������
����

���������
����

�������������

����������

���������� ����������

����������

������

����������

�����������������

�����������

���������

������������
������
�����

�������������

�������

�������

��������
����������

����������
���������

���������

��������

����������
�����

��������������

���������

�����

��������

���������

���������
����

�����������

����������

�����������

����������

�������

��������

�������
���������

���������

�����
���������

�����������

���������

����������

�����

���������

����

��������

���������

�������

��������

��������

��������
������

�������
����

�����

����������

������
����

��������
���������

����
��������

���������
��������

��������

��������

��������

���������

����������

��������
���

������
����

�������
���

�����

�������

�������
�����

���������

����������
����

����������
���������

������
�����

�������
���

�����
������

����������

���������

����� ������
������
�����

�������

����������

������
�����

����������

�����������

�����������

�����

��������

����������

�������
�����

���������

����������

�������

��������
�����

�����

������
����

������ ���������������

���������

�������
�����

��������
��������������

������������
�����

�������

���������

����������
�����

����������

�����������
�������

�����
���������

�����

����������
���������

�����
������
�����

��������

��������

���������

������
�����

���������

������
����

���������
�����

������
�����

��������
�����

����������

���������

�����������

���������
�������

��������
��������� �����

���������

���������
�����

���������

�����

�����

������

����������
����

��������

���������

������������

��������
�����

�����������

�������
�����

���������
�������������

����

������
������
����

��������
�����

�������
�����

������
�������������

����� ���������
�����

����������
���������

�����
���������

�������
��������

������
����

������
����

���������
�����

���������

������������

������
�����

���������
�����

���������
�������

��������
������

�������
�������
�����

������
�����

������������
�����

����������

������
������

�����

�����
��������

����������

�������

���������

���

����������

�������

����������

���������

�����������

������

������

������
������

�����
������

������
�����������

��������

�������

����������

����������

����������

�����

����������
��������������

�������

���������

�������

���������������

�������������

������������

��������

�������
�����

�����������

��
���

��
��

���������

����������

�
�������

�������������
���

���������

�����������

�
��

�

�
��

�

������

�����

����������

�������

���������

������

��������
���

�����

�������

����

������
���������

�
�

�
�
� � �

� � �
�
�

�
�
�

�

� � � � � � � � � � � � � � �

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�

�

�

�

�

�

������

�����������

��������

���������������������
��������������������

���

���

��

�� �������� ��

������
�� ��

����

��

���������� �� ������
�� �

��

��

������������
������
����� ��������

���
�

�

�
�
� � �

�

��

��

��������
����

��������������������������������

�������������������

�����������������������������

�������������������������������������������������

���������������������������������������

��

��
��

��

��

����

��������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

����������������������������������������

BUDAPEST

ÚJ!
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