Stadswandeling door Boedapest
Boedapest is een prachtige stad, maar ook een grote stad. Deze wandelroute leidt u langs de
meest bezienswaardige en authentieke gebouwen, kerken en plekjes in Boedapest. De route begint
bij het West End City Center en treinstation Nyugati Pályaudvar. Als u met de auto bent kunt deze
het beste parkeren in de bewaakte parkeergarage van het West End City Center.

Loop via West End naar het ondergrondse metrostation en bezoek de ondergrondse marktjes. Het
contrast met het peperdure winkelcentrum is mooi om te zien.

Nyugati Pályaudvar is een van de oudste en mooiste stations van
Europa. Het is gebouwd door het bedrijf van Eiffel (inderdaad,
dezelfde als van de Eiffeltoren) en werd in 1877 geopend. Er stond
eerst een ander station. Dat werd afgebroken om de boulevard te
bouwen.

De naam van Nyugati Pályaudvar (Westelijk Treinstation) is
afgeleid van Nyugati Tér (Westelijk Plein). Dit is een belangrijk knooppunt in Boedapest. Hier
kruisen de Sint Stefan en Theresia Boulevard en de Váci en Bajcsy-Zsilinsky Avenue elkaar.

Vanaf Nyugati kunt u met de blauwe metrolijn richting Deák Ferenc tér (2 haltes). Een dagkaart
voor openbaar vervoer is meestal de goedkoopste oplossing en is geldig voor bus, tram en metro.
U kunt ook de Budapest Card kopen bij de VVV.

U kunt ook gaan lopen. Dan komt u aan de rechterkant langs de St. Stefan Basiliek. Dit is de
grootste kerk van Boedapest. Hij werd in 1906 officieel geopend door de Keizer van OostenrijkHongarije, Franz Joseph van Habsburg.

Deák Tér is het kruispunt van de rode, gele en blauwe metrolijn. Als u boven bent is rechts een
straatje met een McDonalds. Naast de McDonalds is de Tour Inform. Vanaf de Tour Inform is het
rechtdoor naar de Váci utca. Dit is de belangrijkste winkelstraat van Hongarije. Let op
zakkenrollers.
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Als u rechtsaf de Váci utca ingaat komt uit op het Vörösmárty Tér. Dit
plein is vernoemd naar de Hongaarse dichter Mihály Vörösmárty.
Recht voor u aan de overkant van het plein is Gerbeaud Palota.

Gerbeaud is een meer dan honderd jaar oud, authentiek Hongaarse
koffiehuis. Het is zeker de moeite waard hier binnen te kijken en een
kop koffie te nemen (de taartjes bij de koffie zijn een aanrader).

Eenmaal weer buiten gaat u rechtsaf naar de Donau. Hier is een
wandelpromenade. U kijkt uit op het paleis van koning Matthias, de Matthias
kerk en het Vissersbastion.

Het is de moeite waard een tocht langs de Donau te maken met tram twee.
De tram rijdt langs Kossuth Lajos Tér en het Neoclassicistische Hongaarse
parlement, dat u op bepaalde dagen ook van binnen kunt bekijken.

Bij het eindpunt van tram twee rijdt u terug naar dezelfde halte waar u
bent ingestapt. Daarvandaan loopt u terug naar Vörösmárty Tér. Vanaf
het plein gaat u met de gele metro (de Földallati) naar de Opera (3e
halte).

De Hongaarse opera is tussen 1875 en 1884 gebouwd in Italiaanse
neorenaissance stijl. De keizer van het Habsburgse Rijk, Franz Jozef II
van Habsburg heeft de bouw van de opera mede gefinancierd.

U kunt het gebouw elke dag om 15.00 en 16.00 uur bezichtigen. Kosten zijn ongeveer € 10 per
persoon en om foto’s te mogen maken betaalt u nog eens € 2. Kijk voor meer informatie op
www.operavisit.com.

Vanaf de opera volgt u de Ándrassy út richting Oktogon. U ziet schuin tegenover de opera het
authentieke Hongaarse koffiehuis Müvész. De Hongaren hebben de brede Ándrassy avenue eind
1800 aangelegd om de Weners naar de kroon te steken.

Op Oktogon kunt u met de gele metrolijn verder richting Hűsök Tere
(Heldenplein). U kunt oversteken naar het plein voor een bezoek aan het
graf van de onbekende soldaat en de beelden van de 7 aartsvaderen, die
in 896 vanuit Azië het Karpaten bekken in bezit hebben genomen. Het
enorme plein is in de zomer vaak het domein van de skaters, dus pas op.
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U kunt ook langs de Ándrassy út verder lopen richting het
Heldenplein (ongeveer 1,5 kilometer). Voorbij Oktogon, aan de
linkerkant van de straat is het Terror Háza. Dit gebouw op nummer
61 is het vroegere hoofdkantoor van de Hongaarse geheime dienst.

Binnen ziet u een indrukwekkende interactieve presentatie van wat
er zoal gebeurd is in dit gebouw. De cellen en verhoorkamers zijn nog intact. Behalve levendige
voorbeelden van de gruwelen van het communisme, ziet u ook voorbeelden van de propaganda en
reclame uitingen. Kijk voor meer informatie op www.terrorhaza.hu.

Zowel links als rechts van het heldenplein is een museum. U kunt ook
oversteken en het Városlíget (stadspark) in gaan. Midden in dit prachtige
park staat thermaalbad Széchenyi Fürdő. Als u vroeg bent moet u voor
de hele dag betalen, maar u krijgt een gedeelte van het geld terug als u
na één of twee uur weer weggaat (bonnetje bewaren, korting met de
Budapest Card).

Het zwembad heeft geneeskrachtig water, sauna’s, stoombaden en bubbelbaden en u kunt in het
water zitten schaken. Het is vooral ook erg mooi om te bekijken. Kijk voor meer informatie op
www.szechenyibath.com.

Aan de rand van het stadspark kun u naar de dierentuin en het pretpark
(vooral de achtbaan is eng). Ook het Vajdahunyad kasteel mag u niet
missen. Dit ligt aan de andere kant van het park bij de grote vijver. Het
werd in eerste instantie gebouwd van hardboard voor de
wereldtentoonstelling van 1896 en daarna herbouwd van steen. Het is een
combinatie van 7 gebouwen vanuit heel Hongarije.

Naast het kasteel ligt de grote vijver. In de zomer kunt u hier roeien en
waterfietsen. In de winter kunt u hier schaatsen. Rintje Ritsma werd in
2000 op deze vijver Europees kampioen lange baan schaatsen.

U kunt met de gele metrolijn terug naar Deák tér. Voor hotel Kempinski op
het plein kunt u met buslijn 16 naar de Buda-kant van de stad. U stapt uit bij
de Matthias kerk.

De eerste kerk op deze plek werd al in 1015 gebouwd door de heilige koning
Stefan. Het meest karakteristieke element is de Matthias klokkentoren aan de
zuidkant.

De Matthias kerk is een mengelmoes van Katholieke en Turkse invloeden. Dit is goed te zien aan
de mozaïeken op het dak en de patronen op de muren in de kerk. Kijk voor meer informatie op
www.matyas-templom.hu.
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Gaat u vooral naar het Vissersbastion achter de kerk. U heeft vandaar een
prachtig uitzicht op de Pest-kant van de stad en de Donau. Schuin
tegenover aan de andere kant van de Donau kijkt u uit op het parlement.

Een bezoek aan Russzwurm in het straatje tegenover de kerk raden wij
zeker aan. Russzwurm is een van de kleinste koffiehuizen in Boedapest en
niet veel groter dan een huiskamer.

U kunt ook het paleis van koning Matthias bezoeken, waar nu een museum in zit. Het paleis is door
de eeuwen heen vele malen verwoest en weer opgebouwd. Koning Béla IV begon met de bouw van
het paleis in de 13e eeuw.

De gouden eeuw van het paleis was tijdens de
regeerperiode van koning Mátyás Corvinus
Hunyadi (1451 – 1490). Het werd volledig
verwoest in 1686 bij de bevrijding van Boeda
van de Turken door de Habsburgers.

Het paleis huisvest nu 3 musea: het Boedapest museum, de Hongaarse nationale galerie en het
museum van moderne kunst met de Ludwig collectie. Verder is de Széchenyi bibliotheek in het
paleis gevestigd.

U kunt met buslijn 16 terug naar Deák Tér. Aanrader: u kunt bij de Donau een eet en vaartocht
van 1,5 uur op de rivier boeken. De prijs hiervan is meestal wel redelijk. U kunt 1,5 uur lang eten
halen bij een buffet en tijdens de tocht over de rivier genieten van het uitzicht, onder meer op het
parlement en het Margarethe eiland.

Andere aanraders:
Lekker luieren op het eiland, Margít Szíget, (vanaf het
West End City Center met tram 4 of 6 in de richting
van Moszkva Tér en uitstappen op de brug). U kunt
hier ook zwemmen of fietsen huren.

U kunt over de Szabadság Híd lopen (of met tram
47/49 vanaf Deák Tér) richting het Gellért Hotel. Hier
zijn ook Turkse thermaalbaden. U kunt ook de heuvel
naast het hotel oplopen en een bezoek brengen aan
de in de rotsen uitgehouwde kerk of verder naar boven lopen naar het beeld. U heeft vanaf daar
een prachtig uitzicht over de stad.
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Kaart voor de stadswandeling

1. West End City Center

11. Széchenyi zwembad

2. Nyugati Pályaudvar

12. Dierentuin en pretpark

3. Deák Tér

13. Vajdahunyad kasteel en roeivijver

4. Vörösmárty Tér met Gerbeaud

14. Matthias kerk

5. Wandelpromenade aan de Donau

15. Vissersbastion

6. Hongaars parlement

16. Koffiehuis Russzwurm

7. Opera

17. Paleis van koning Matthias

8. Művész

18. Margitsziget

9. Terror Háza

19. Gellért berg

10. Heldenplein

20. Basiliek
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