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Het beste van

Jarenlang lag de pracht en praal 
van Boedapest verstopt achter het 
IJzeren Gordijn, maar tegenwoordig 
zijn de onwerkelijk mooie badhuizen, 
romantische Donau, oude 
Trabantjes én hippe uitgaansgebie-
den bereikbaar voor iedereen. 
Tekst: Roos Stalpers & Fee van ’t Veen. Fotografie: Barbara Groen.

1. De klederdracht met de 
Hongaarse kanten parasol 
wordt door een enkeling 
nog gedragen. Het folklo-
ristische handwerk tref je 
vaak in souvenirwinkels.
2. Divino, de populairste 
wijnbar van de stad, ligt 
aan een idyllisch pleintje 
met uitzicht op oude Sint-
Stefanusbasiliek.
3. De sprookjesachtige 
toren van de 
Vajdahunyadburcht.

Wie de Hongaarse  
kroonjuwelen wil bekijken, 
bezoekt het imponerende 

Parlementsgebouw aan de 
Donau-oever.
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An der schönen blauen 
Donau
Dwars door het hart van de Hongaarse 
hoofdstad slingert de Donau. En die ri-
vier zorgt voor een tweedeling: op de 
westelijke oever ligt het hoger gelegen 
Boeda en op de andere oever het lagere 
Pest. De stadsdelen worden met elkaar 
verbonden via bruggen, waarvan de 
Kettingbrug de oudste en beroemdste is. 
Boeda is behoorlijk heuvelachtig. Neem 
vooral de moeite om de Gellértheuvel 
(zo’n 235 meter hoog) te beklimmen en 
geniet van het prachtige panorama. Ook 
het dertiende-eeuwse Burchtpaleis, het 
oude hart van Boeda, is een bezoek 
waard. In dit indrukwekkende kastelen-
complex vind je onder meer de 
Hongaarse Nationale Galerie met zalen 
tjokvol beeldhouwwerken en fresco’s. 
Het vlakke Pest aan de overkant is le-
vendiger. In de wirwar van straatjes 
draait het om borrelen, flaneren en kij-
ken, kijken, kopen. Voor een portie cul-
tuur zit je hier ook goed; op het 
Heldenplein liggen de Kunsthal en het 
Museum voor Schone Kunsten. Kun je 
niet kiezen tussen Boeda en Pest? Kies de 
middenweg! In de Donau ligt 
Marghareta Eiland. Dit mini-eiland is te 
bereiken met bruggen en vormt een 
groene oase met oude bomen, meertjes, 
perken vol bloemen en thermale baden. 
Dé plek om midden in de stad tot rust te 
komen. 

Badderen in stijl
In de Hongaarse hoofdstad worden de 
natuurlijke warmwaterbronnen op de 
meest weldadige manier ingezet. Al 
sinds de Romeinse tijd vormen ze name-
lijk de basis voor allerlei heilzame kuur-
oorden. De keuze is reuze: Boedapest 
telt maar liefst 123 thermale- en vier-
honderd mineraalbaden uit veertien 
verschillende bronnen. Vanzelfsprekend 
met zeer uiteenlopend decor, van hy-
permodern tot art nouveau. Het be-
kendste is het klassieke honingkleurige 
badhuis in het Széchenyi stadspark, met 
heerlijke buitenbaden die zelfs in de 
winter heerlijk warm zijn. Maar ook de 

chiquere Gellert Spa mag er wezen. 
Zwemmend tussen statige zuilen, moza-
ieken en glas in lood kijk je je ogen uit.
szechenyispabaths.com, gellertbath.com

Elke dag marktdag
Nagyvársárcsamók, de Centrale 
Markthal, is een prachtige constructie 
van glas en staalwerk. Geheel in de tra-
ditie van de overdekte markthallen uit 
de laat negentiende eeuw, zoals je ze 
misschien ook kent uit Parijs, Barcelona 

4. De gekleurde huizen van het hoog  
gelegen Boeda. 
5. Hongaarse worstjes gespot in de oude 
markthal.
6. Een trip aan Boedapest is niet compleet 
zonder een bezoek aan een badhuis. Het 
Széchenyi is het grootste medicinale bad  
van Europa.
7. Folkloristische souvenirs.
8. Terrasje in de binnenstad van Boedapest. 
9. Doe zoals de locals en reis per tram of bus. 
Duik ook onder de grond, want de metro uit 
1896 heeft prachtig gedecoreerde stations.
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en Valencia. Die van Boedapest is niet 
alleen een trekpleister voor toeristen, 
ook buurtbewoners zetten tijdens hun 
boodschappenronde de tanden in een 
lángos, een gefrituurde lekkernij. Doe 
als de lokale bevolking en proef er van 
regionale delicatessen en score er culi-
naire souvenirs voor het thuisfront.  
Vamhaz körút 1-3, Boedapest 

Retroshow
Het is zonneklaar dat een periode voor-
bij is als je het bij wijze van toeristisch 
uitje kunt herbeleven. Dat geldt in 
Boedapest voor de armetierige oostblok-
jaren, toen interieurs en kleding ergens 
tussen de jaren vijftig en zeventig bleven 
steken. Het eens zo verguisde goed noe-
men we tegenwoordig liefkozend retro 
of vintage. Inslaan! Want het zijn de 
souvenirs waar je thuis enorm goede sier 
mee maakt. 
•  Koop bijvoorbeeld een paar Tisza’s. 

Deze failliete schoenfabriek maakte 
dankzij een stel sneakerfreaks een fris-
se doorstart. Mazzelaars scoren limited 
edition sneakers ontworpen door 
hippe kunstenaars en gastontwerpers. 
tiszacipo.com

•  Ook vervoer kan in retrostijl. Gewoon 
een kwestie van een Trabantje huren. 
Noem het gerust slow travel, want het 
wagentje gaat niet harder dan tachtig 
km/uur. Er zijn ook verschillende 
Rent-A-Trabant Tours, zodat je met-
een de highlights meepakt. 
visitboedapest.travel

•  Als je dan toch een Trabantje hebt ge-
huurd, tuf dan meteen naar het 
Memento Park. Dit is een wonderbaar-
lijk themapark waar de beelden van de 
gevallen helden uit de communistische 
periode (1949-89). 
mementopark.hu

•  Ontdek de traditionele keuken in vin-
tage decor. Wat dacht je van Halászlé 
(vissoep) of Gulyás (goulash) in een 
oranje jarenzeventigrestaurant? 
Daarvoor ga je naar Menza.  
menzaetterem.hu
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Sfeer proeven  
in Boedapest
DRIEDAAGSE CITYTRIP VANAF € 169 P.P. 

inclusief  
walking  
dinner

Hotel Royal Park
Nabij metro- en treinstation Keleti in het centrum 
van Boedapest vind je dit vrolijke viersterrenho-
tel met faciliteiten als een restaurant, bar en 
gratis wifi. De kamers zijn van alle gemakken 
voorzien en hebben onder meer een badkamer 
met douche/bad en airco. 

Inbegrepen:
•  vliegreis vanaf Charleroi, Eindhoven, 

Amsterdam, Rotterdam of Brussel
• 2x overnachting bij Hotel Royal Park 
• ANWB-reisgids
•  walking dinner (drie gangen in drie verschil-

lende restaurants incl. 1 drankje per gang en 
Engelstalige routebeschrijving langs beziens-
waardigheden)

Niet inbegrepen:
• overig vervoer en transfers
• overige maaltijden
• reis- en/of annuleringsverzekering
• bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking
• reserveringskosten € 19,50 per boeking

Prijs en periode
Vanaf € 169 p.p. (optioneel derde nacht verlen-
ging v.a. € 35 p.p.). Reisperiode 1 september 
2018 t/m 31 oktober 2019. 

Informatie en reserveren
Reserveren kan via margriet.nl/boedapest of te-
lefonisch bij de reisadviseurs van de Jong Intra 
Vakanties op 0180 - 45 78 03. Vermeld hierbij 
de speciale reiscode SVBUD93. Op deze aan-
bieding zijn de ANVR/SGR-voorwaarden van 
toepassing.

10. Deze dames weten 
nog hoe je het traditio-
nele borduurwerk 
maakt en verkopen 
hun ambachtelijke 
goed. 
11. De Joodse wijk met 
zijn toffe eettentjes en 
bars is zeer in trek. 
12. Op het eilandje van 
de Vajdahunyadburcht 
worden ook roeiboten 
en kano’s verhuurd.
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Bouwval gezocht
Van de grootste synagoge van Europa 
aan de Dohany utca tot het schoenen-
monument aan de Donaukade, het 
voormalige Joodse getto van Boedapest 
is een plek vol (droevige) historie. Maar 
tegenwoordig ook een plek waar het 
leven wordt gevierd: in District 7 – de 
huidige benaming van de Joodse wijk – 
openen bijna wekelijks nieuwe hotspots! 
In de gezellige Gozsdu Udvar passage 
slenter je van binnenplaats naar bar en 
van conceptstore naar antiekmarktje (in 
het weekend). Horecaondernemers in 
de wijk transformeren oude bioscopen, 
vergeten parkeerplaatsen en slooppan-
den tot geliefde ‘ruin bars’ en kunste-
naars gebruiken bouwvallen als hun 
canvas en creëren metershoge street art. 
Niets missen? Boek een Street Art Tour 
van Színes Város en kijk voor hippe 
nieuwkomers en evenementen op de site 
van We Love Boedapest.
szinesvaros.hu, weloveboedapest.com

Koffietijd
Waarom de koffiehuizen (Kávéház in het 
Hongaars) van Boedapest tot de oudste 
en beste van Europa behoren? Omdat de 
Ottomaanse veroveraars de Hongaren al 
kennis lieten maken met het zwarte 
goud! Hier drink je een bakkie in stijl.
•  Gerbeaud: wat goed genoeg is voor 

keizerin Sisi, prinses Diana en prinses 
Beatrix, is goed genoeg voor ons! Het 
interieur is een plaatje met een over-
daad aan marmer, brons, pleisterwerk 
en fonkelende kroonluchters. 
gerbeaud.hu

•  The New York Café werd al eens uitge-
roepen tot het mooiste café ter wereld. 
Het superchique café ademt nog altijd 
die fin-de-siècle-sfeer met stijlvolle 
bediening, kroonluchters, prachtige 
fresco’s en het duurste marmer. 
newyorkcafe.hu

•  360: voor koffie met het mooiste uit-
zicht ga je naar de hippe 360BAR. Deze 
rooftopbar kijkt uit over de hele stad 
en is een fijne plek voor een cocktail 
met een hapje. 
360bar.hu
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