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Zjedz lody w Lavenduli. Mają nieziemskie smaki lodów takie jak: lawendowe,
fiołkowe czy aloesowe. Klasykę smaku też znajdziesz. [Szent Istvan korut 21]
Przespaceruj się Mostem Łańcuchowym. Obowiązkowe jest zdjęcie z
kamiennymi lwami.
Budapeszt słynie z gyógyfürdő czyli term/łaźni. Największa w tej części Europy
to Széchenyi, mnie najbardziej podoba się w Rudas. Nie zapomnij zapakować
klapek i stroju kąpielowego!
Zjedz langosza! Znajdziesz go na pewno w Nagy Vásárcsarnok, słynnej hali
targowej. Klasyczny to ten ze śmietaną i serem. [Vámház krt. 1-3]
Żółta linia metra (nr 1) jest najstarszą w całej Europie - otwarta w 1896 r.
Przejażdżka nią to koszt 300 forintów. Dojedziesz nią np. na Plac Bohaterów
turystyczne must-see.
Spacer po alejach Andrássy to jak spacer po Alejach Pól Elizejskich. Są na nich
wzorowane i to tam znajdziesz kolejny punkt z tej listy.
Odwiedź księgarnię Alexandra. Poczujesz się jak w “Wielkim Gatsbym”. Wejdź
koniecznie na pierwsze piętro, znajdziesz tam ekskluzywną kawiarnię Lotz
Terem. [Andrássy út 39]
Napij się unicum. To duma Węgrów produkowana przez rodzinną firmę w
Budapeszcie.
Budapeszt słynie z ruin pubs. Najsłynniejsze to Szimpla Kert. To istne centrum
alternatywnego życia. Dla mnie esencja VII Dzielnicy. [Kazinczy utca 14.]
VII Dzielnica to zbiór fantastycznych murali. Zapuść się w jej ulice i zobacz jak
mieszkańcy adaptują miejską tkankę. Pomocą może być Free Walking Tours trasa alternatywna.
SUGAR! Koszmar dentysty, spełnienie marzeń każdego dzieciaka. Znajdziesz tu
najlepsze cukiernicze dzieła sztuki. [Paulay Ede u. 48]
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Po czymś słodkim zawsze musi być kawa. Napij się jej w Cat Cafe, gdzie kociarze
szaleją ze szczęścia. 13 kotów to główna pozycja w ich menu. [Révay ut. 3.]
Zobacz Parlament nocą.
Koniecznie spróbuj batoników twarożkowych, którymi zajadają się Węgrzy.
Najlepiej smakują pod malowniczą Basztą Rybacką.
Pospaceruj po Budzie. Najbardziej zielona, ale też urokliwa część miasta.
Znajdziesz tu Wzgórze Królewskie z Zamkiem, kościołem św. Marcina czy
właśnie Basztą Rybacką. Jest tam też punkt kolejny naszej wycieczki.
Gül Baba utca. Niezwykle romantyczna, ale i stroma uliczka. Tak jak w życiu,
gdzie namiętność łączy się z nutą ryzyka. Czaru dodaje jej punkt widokowy
połączony z ogrodem różanym i grobowcem Gül Baby – ottomańskiego
derwisza, poety i towarzysza sułtana Sulejmana Wspaniałego.
Bem Mozi. Bar w starym kinie. Właściciel powiedział, że to najstarsze działające
kino na Węgrzech. Doskonałe miejsce na łyk palinki. Masa lokalsów, mało
hipsterów. [Margit krt. 5]
Erzsébet tér - młode zielone serce Budapesztu. To dobre miejsce, by potańczyć i
spotkać się ze znajomymi. Na co czekasz?
Nie może Cię ominąć rejs po Dunaju! W wersji budżetowej możesz skorzystać z
miejskiego transportu, który porusza się także po rzece.
Przyjrzyj się historii Żydów w Budapeszcie. Znajdziesz ją między ulicami Dob,
Király i Kazinczy. Te mroczne momenty odzwierciedlone są w pomniku Gyula
Pauera na prawym brzegu Dunaju (obok Parlamentu).
Zrelaksuj się na Wyspie Małgorzaty. To zielona płuca miasta, które obfitują w
trawniki do leżenia i piknikowania. Węgrzy uwielbiają tamtejszą tańczącą
fontannę.

