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Budapeszt
Wstęp
Strzeliste iglice i piękne budynki wyrastają tuż za wzgórzami Buda, nad brzegiem rzeki Dunaj. Powszechnie
uznane jako jedno z najwspanialszych miast w Centralnej Europie, Budapeszt ze swoim eleganckim powietrzem
może poszczycić się wieloma atrakcjami.
Dla sępów kultury uliczki miasta przyozdobione są bajecznymi barokowymi, neoklasycznymi i eklektycznymi
elementami architektury, a bogata historia miasta zilustrowana jest w licznych magicznych muzeach. Z
rozwijającą się w szybkim tempie, kreatywną sceną, miłośnicy sztuki znajdą coś dla siebie, wybierając się do
galerii czy studio w mieście. Kiedy poczujesz zmęczenie możesz zanurzyć się w jednej z osławionych łaźni w
mieście.
Poszukiwacze pamiątek powinni skierować się w dół na jeden z wielu rynków w mieście wypełnionym
świecidełkami, pysznymi przysmakami i szerokim wachlarzem węgierskich wyrobów rękodzielniczych.
Odbywający się co miesiąc rynek WAMP organizowany na centralnym placu w stolicy to obowiązkowy punkt
programu dla zwiedzających. Można tu zobaczyć awangardową modę, meble i rzeczy zaprojektowane przez
najlepsze wyłaniające się talenty.
Budapeszt przepełniony jest różnorodnymi kosmopolitycznymi jadłodajniami, ale jeśli pragniesz skosztować
prawdziwej lokalnej kuchni, powinieneś wybrać się do jednego z przyjemnych tzw. kert lub ogródków w mieście.
Często znajdujące się na świeżym powietrzu i na obszarze nieużywanych budynków oferują żądnym przygód
ludziom najlepsze ekscentryczne kafejki i dziwną alternatywę do jasno oświetlonych barów, ustawionych po obu
stronach głównej turystycznej ulicy. Znalezienie nich może być nie lada zabawą, upewnij się więc, że będziesz
mieć oczy szeroko otwarte podczas odkrywania brukowanych ulic dzielnicy żydowskiej, gdzie życie kawiarni jest
najbardziej znane.
W Budapeszcie dostępne są różne opcje zakwaterowania w sam raz na różne kieszenie, od prostych hosteli i
pensjonatów rodzinnych do bardziej luksusowych hoteli. Jeśli chcesz zaszaleć i wydać pieniądze na coś
wyrafinowanego jedź do Art’Otel. Przytulony do brzegów rzeki hotel jest uznany za jeden z najpiękniejszych w
Budapeszcie. Zbudowany z czterech przylegających XVII wiecznych barokowych budynków hotel wyróżnia się
kolekcją dzieł amerykańskiego modernisty Donalda Sultana, a Tobie będzie się wydawać, że zatrzymałeś się w
innowacyjnej galerii sztuki. Alternatywnie osoby pragnące skosztować blichtru i przepychu Ryczących
Czterdziestek powinni udać się w dół do Cotton House. Znajdują się w nim tematyczne pokoje gwiazd
wypełnione cudowną muzyką i pamiątkami.
Budapeszt cechuje klimat umiarkowany z bardzo zimnymi zimami i ciepłymi latami. Najpopularniejszym
okresem odwiedzin są miesiące od maja do września, kiedy temperatury krążą w granicach 25°C, a niebo jest
przejrzyste i słoneczne. Pogoda w mieście i w całych Węgrzech jest bardzo zmienna, przygotuj się więc na
przelotne deszcze lub nagły wiatr. Zimy są zimne (styczeń jest najzimniejszym miesiącem), a temperatury spadają
poniżej 0°C w większości dni.
Budapeszt posiada wszystkie nowoczesne udogodnienia potrzebne, by zagwarantować łatwą podróż, w tym liczne
bankomaty, firmy zajmujące się wynajmem taksówek i biuro informacji turystycznej znajdujące się na Sütő
Street. Obcą walutę można wymienić na lotnisku lub w jednym z wielu kantorów wymiany walut w mieście uważaj na stawkę wymiany i dokonaj zakupu po najlepszej cenie. Używaną walutą jest węgierski forint.
Drugie największe miasto na Węgrzech – Debrecen - oddalone jest od Budapesztu o jedyne 220 km. Jeśli
zamierzasz spędzić tutaj kilka wolnych dni, z pewnością warto je odwiedzić.
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