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Budapeszt
Ciekawe miejsca
Zamek Królewski
Zamek Królewski usytuowany jest w południowej części Wzgórza Zamkowego - Castle Hill. Średniowieczny
pałac, który tutaj stał został zniszczony podczas bitwy przeciwko najeźdźcom tureckim, pozostawiając jako
pamiątkę tylko mury fortyfikacji. Wylano nowe fundamenty pod imponujący barokowy pałac powstały dzięki
Maria-Theresa, a ponadto w XIX wieku rozbudowano go z węgierskiej inicjatywy. Pałac został ogołocony
podczas II wojny światowej. Niestety, w dniu dzisiejszym w Pałacu nie ma miejsca, w którym zwiedzający
mógłby rzucić okiem na hojne apartamenty i wnętrza poprzednich członków rodziny królewskiej. Dzisiaj spełnia
on funkcje ważnych instytucji i muzeów kulturalnych: Węgierskiej Galerii Narodowej, Biblioteki Narodowej
Széchényi, Muzeum Sztuki Współczesnej i Muzeum Historii Budapesztu.

System Jaskiń
Kolejny ciekawostka Castle Hill po stronie Budy - prawie każdy dom w dzielnicy posiada piwnice. Piwnice te
były w średniowieczu połączone kilkukilometrowym systemem korytarzy i służyły jako użyteczny cel w czasach
wojny.

Plac Świętej Trójcy
Plac ten jest obecnie centrum dzielnicy Zamkowej i charakteryzuje się monumentalnym posągiem Świętej Trójcy,
dyskretnie zachowanym starym Ratuszem Buda, i słynnym na całym świecie kościołem Macieja. W okolicy
znajdują się najlepsze restauracje i sklepy. W podziemnych piwnicach staromiejskiego budynku mieści się Dom
Win Węgierskich.

Kościół Macieja
Kościół zawdzięcza swoje imię największemu mecenasowi, królowi Maciejowi, który w swojej świątyni ożenił
się dwukrotnie. Katedra jest prawie tak stara jak Zamek Królewski i jest miejscem, w którym odbywały się
ceremonie koronacji. Każdy król i epoka zostawiły ślad na budowli aż do momentu, kiedy Turkowie zajęli Budę
w 1541 i zamienili świątynię w meczet, wybielając – i w ten sposób chroniąc – jego średniowieczne freski.

Wielka Hala Targowa
Największy i najbogatszy targ w budynku zamkniętym w Budapeszcie zbudowano pod koniec XIX wieku, kiedy
nie były już dostępne miejsca na świeżym powietrzu i nie można było sprostać potrzebom rozwijającego się
miasta. Dlatego też rozpoczęto budowę pięciu hali i Wielka Hala Targowa stała się najbardziej atrakcyjnym i
ciekawym miejscem na robienie zakupów. Neogotycka architektura łączy budynek z zapomnianą epoką, ale
najnowocześniejsza stalowa konstrukcja i logiczne umeblowanie wnętrza wskazują na wczesne znaki
modernistycznej, funkcjonalnej architektury.

Węgierskie Muzeum Narodowe
Muzeum stanowi jeden z najznakomitszych przykładów węgierskiego klasycyzmu. Węgierska historia
przedstawiona jest od założenia stanu aż do 1990. Widziano tutaj węgierską koronę i klejnoty królewskie, ale 1
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stycznia 2000 zostały przeniesione do Parlamentu. Kamienna konstrukcja pochodzi z okresu rzymskiego,
średniowiecza i z wczesnych czasów modernistycznych. Muzeum odgrywało kluczową rolę w rewolucji 1848-49
i stało się jednym z jego symboli; z tego powodu Muzeum Narodowe jest jednym z centralnych punktów
uroczystości, wyznaczając narodowe święto 15 marca.

Parlament
Zbudowany na przełomie wieku budynek parlamentu szybko stał się dominującym zabytkiem i symbolem
Budapesztu i panoramy Dunaju. Typowo eklektyczny gmach z wieloma małymi iglicami i zdobieniami, jest
jednym z najbardziej udekorowanych struktur w stolicy. Również uznany jest za jeden z największych
narodowych siedzib na świecie.

Wyspa Świętej Małgorzaty
Najwspanialszym zielonym miejscem w Budapeszcie jest Wyspa Małgorzaty(Margitsziget) znajdująca się na
środku rzeki Dunaj pomiędzy mostem Małgorzaty i mostem Árpád. Pierwotnie były tu trzy wyspy: Spa, Pictor i
Rabbits. Uformowano je jako zwykłe betowe nabrzeże podczas regulacji rzeki w XIX wieku i tak utworzona
została 2.5 kilometrowa wyspa. Wyspa była zamieszkiwana już w czasach rzymskich; w Średniowieczu mnisi
preferowali ją za spokój, a królowie za wspaniałe możliwości łowieckie. Wyspa zawdzięcza swoją nazwę Margit
(Małgorzacie), córce króla Béla IV (Adalbert), który zrzekł się świata i wstąpił do zakonu na wyspie po
przetrwaniu najazdu Tatarów w XIII wieku. Okupacja turecka w XV wieku doprowadziła do nagłego końca
rozwijającego się na wyspie klasztoru. Po wielu wiekach zaniedbania i zapomnienia, wyspa odrodziła się w XIX
wieku, kiedy otworzono tu park i centrum rozrywki. Park jest piękny i bardzo zróżnicowany: alejki ze
starowiecznymi kasztanowcami, angielskie, japońskie i francuskie ogrody występują na przemian z ruinami
klasztoru żeńskiego, starą wieżą ciśnień i szerokim wachlarzem udogodnień sportowych. Na wyspie znajduje się
największy odkryty kompleks basenowy w Budapeszcie - Palatinus, oraz wspaniały teatr na świeżym powietrzu.

Festiwal Sziget
Festiwal Sziget jest jednym z największych kulturalnych i muzycznych festiwali w Europie i od 1993 przyciągał
tak sławne gwiazdy jak Frank Zappa, The Stranglers, Iggy Pop, David Bowie, REM i Iron Maiden. Festiwal
odbywa się w sierpniu każdego roku, a w roku 2009 obchodził swoją XVI rocznicę.
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