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Budapest
Áttekintés
A gyönyörű templomok és épületek a Budai hegyekből magasodnak a város fölé, a Duna partjainál. Széles
körökben Közép-Európa egyik leglenyűgözőbb városának tartják Budapestet, amely eleganciájával számos
elfoglaltságot kínál.
A kultúra szerelmesei számtalan elképesztő barokk, neoklasszikus és eklektikus épületet találnak, emellett a város
gazdag történelmét varázslatos múzeumai őrzik. Akik a művészeteket kedvelik, tengernyi kreatív helyre
látogathatnak el, köztük a város galériáiba és stúdióiba; ha pedig elfáradtunk, fürdőzhetünk egyet Budapest
elismert fürdőinek egyikében.
Ha szuvenírt keresünk, a város piacaira látogassunk el, amelyek csecsebecsékkel, finomságokkal és hagyományos
magyar kézműves termékekkel várnak bennünket. A havonta megrendezett WAMP piacot a város főterén tartják
meg, amely az épp aktuális divatot, bútorokat és feltörekvő tehetségek munkáit vonultatja fel.
Budapest számos kozmopolita étkezési lehetőséget kínál, de ha valami helyi különlegességre vágyunk, érdemes a
város egyik kertjébe, vagy kerti kávézójába látogatnunk. Ezeket általában szabadtéren, használaton kívüli épületek
udvarán találjuk – kiváló alternatívaként szolgálnak a fényűző kávéházakkal szemben, amelyek az utcákat övezik.
Megtalálni őket igazi kihívás is lehet, így érdemes nyitott szemmel járnunk a városban, főképp a zsidó negyedben
– itt találjuk ugyanis a legtöbb kerthelyiséget.
Budapesten minden igényt és pénztárcát kielégítő szálláslehetőséget találunk, az egyszerű hostelektől és családi
vendégházaktól kezdve a luxushotelekig. Ha valami kifonomult szállásra vágyunk, látogassunk el az Art’Otel-be.
A folyóparton található hotelt széles körökben Budapest egyik leggyönyörűbb szálláshelyeként tartják számon. A
négy, 17. századi barokk épületből felépített hotel az amerikai modernista, Donald Sultan munkáit kínálja, így
olyan érzésünk van, mintha egy innovatív galériában szállnánk meg. Ha valami igazán modern helyre vágyunk, a
Cotton House-ba látogassunk el. Ez a bolondos hotel nem nagyon ad az antik stílusra, inkább filmsztárhoz illő
szobákat kínál, amely kiváló zenét és emléktárgyakat kínál.
Budapest mérsékelt éghajlattal rendelkezik, így a tél nagyon hideg, a nyár pedig meleg. Májustól szeptemberig
érdemes látogatni, ilyenkor körülbelül 25 fok van, az ég tiszta és napos az idő. A városban és az egész országban
is elég változó az időjárás, így érdemes felkészülnünk az időszakos esőzésekre egész évben. A tél hideg (január a
leghidegebb), ilyenkor minden nap 0 fok alá csökken a hőmérséklet.
Budapesten minden modern berendezés rendelkezésünkre áll, így számos ATM automata, autókölcsönző cég,
valamint egy Turistaközpont is a rendelkezésünkre áll a Sütő utcában. Külföldi valutát a reptér érkezés
terminálján, vagy a számos pénzváltó egyikében vásárolhatunk – a legjobb árat a bankok pénzváltói kínálják. A
hivatalos pénznem a Magyar Forint.
Magyarország második legnagyobb városa - Debrecen amely csupán 220 km-re található Budapesttől, ezért
mindenképpen érdemes meglátogatnia annak, aki megengedheti azt a luxust magának, hogy néhány napot az
országban töltsön.
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