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Se & gJøre
Donau flyter langsomt gjennom Budapest, med 
de store høydedragene på den ene siden og art 
noveau-kvartaler på den andre. Dette er stedet 
for livsnytere; for tokajer-vin og bakverk, for 
opera, kunst og kontinentets vakreste termalbad. 
 livets gode sider ligger aldri mer enn et kvar-
tal unna, i denne byen som er en av verdens 
vakreste. 

Mange betydningsfulle 
byer har sin egen elv. I 
Budapest har Donau spilt 
en helt spesiell historisk 
rolle ved at den gjennom 
flere hundre år har vært 
grensen mellom bydelene 
Buda og Pest. Det var ikke 
før i 1873 at de tre stedene 
Buda, Óbuda og Pest ble 
slått sammen (først under 
navnet Pest-Buda). Som 
gjest er det interessant å se 
hvordan de tre stedene, til 
tross for sammenslåingen, 
har beholdt sine helt egne 
karakterdrag. 

På Buda-sidens kuperte 
brosteinsgater ligger blant 
annet det kongelige slot-
tet, mange museer og 
vakre kirker med elegante, 

mosaikkprydede tak. Her er 
det også et stort utvalg av 
restauranter som serverer 
spesialiteter fra det ungar-
ske kjøkkenet, og flere av 
serveringsstedene, blant 
annet Fiskerbastionens 
kafé, byr på en enestående 
utsikt over Donau, parla-
mentet og det vidstrakte 
Pest på andre siden av 
elven.

Også fra Gellérthøy-
den, som reiser seg bratt 
langs Donau, har man 
en strålende utsikt over 
hele Budapest. Dette er et 
av byens mest attraktive 
områder. 

Buda og Pest bindes 
sammen av flere fantas-
tiske broer, blant andre Eli-

sabetbroen og Margareta-
broen. Den vakre Kjede-
broen, som holdes oppe 
av to tårn, er imidlertid 
det klassiske promenade-
strøket over til Pest-siden, 
der stilfulle bygninger fra 
1800-tallet reiser seg langs 
brede avenyer. 

Mektigst av dem alle er 
Ungarns største bygning, 
Parlamentet, som er blitt et 
symbol for Budapest. 

SlottShøyDen
Gå turen opp bratte ste-
instier eller ta den antikke 
fjellbanen opp til verdens-
arven som er Budapests 
viktigste turistattraksjon. 
Her ligger flere av byens 
viktigste museer, blant 
annet Ludwig-samlingen, 
Nasjonalgalleriet og His-
torisk museum, samt selv-
sagt det kongelige slottet. 
Gå ikke glipp av Matthias-

På Pest-siden ligger 
byens kommersielle  
sentrum med store shop-
pingstrøk, luksushoteller, 
gourmetrestauranter og 
trendy barer. 

De fleste av Pest-sidens 
severdigheter ligger i V. 
distrikt.

kirkens rikt malte interiør 
og utsikten fra Fiskerbas-
tionen. 

terMalBaD
Budapests kanskje frem-
ste paradegren er bad i 
ulike former. Det varme og 
mineralrike vannet, mellom 
21 og 76 grader, strømmer 
opp fra over hundre ulike 
kilder rundt om i Budapest. 
Mange badehus byr også 
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grunn av nazistenes utryd-
delser. I dag rekonstrueres 
de gamle butikkene for å 
gjenskape bybildet slik det 
var før gettoen ble oppret-
tet. De jødiske kvartalene 
på Pest-siden er blant de 
største i Europa. Her ligger 
Den store synagogen, ver-
dens største utenfor New 
York.
Adresse: Dohány u. 2–8

StatSoperaen
Forsøk å få med deg en 
forestilling. Budapest er 
jo, sammen med Wien, 
operaens internasjonale 
hovedby. Vær ute i god tid 
hvis du vil kjøpe billetter. 
Adresse: Andrássy út 22
Tlf. +36 1 331 25 50
www.opera.hu

heltetorget 
– höSök tere
Torget og monumentene 
som ble oppført her for å 
feire Ungarns tusenårsjubi-
leum i 1896, er det fremste 
symbolet på ungarsk nasjo-
nalromantikk ved slutten av 
1800-tallet. Her ligger to av 
Budapests beste kunsthal-
ler; Mücsarnok og Szép-
müvészeti. Heltetorget er 
også inngangen til Buda-
pests bypark. I nærheten 
er det en dyrepark, tivoli 
og det berømte Szécheniy-
badet. 

BuDahøyDen MeD 
grottene
Ta tannhjulsbanen til Buda-
høyden som et behagelig 
avbrekk fra Budapests tra-
fikkerte gater. Storslagen 

på massasje, kurbad og 
ulike behandlinger. 
Scéchenyi er Budapests 
mest kjente utendørsbad. 
Det er her de badende 
sjakkspillerne, som du ser 
på fotografier overalt, holder 
til. Scéchenyis termalkilde 
er Budapests varmeste, 
noe som gjør at badet kan 
holde åpent året rundt. 

Gellértbadet er svært 
påkostet og minner om et 
lite slott fylt med vann. 

Scéchenyi 
Adresse: Állatkerti körút 11
Tlf. +36 1 363 32 10

gellért
Adresse: Kelenhegyi út 4–6
Tlf. +36 1 466 61 66

De JøDiSke kvarta-
lene
I 1944 skapte nazistiske 
antisemittiske lover en 
getto i Pest. Totalt døde 
600 000 ungarske jøder på 

utsikt fra János-hegy. Pass 
samtidig på å besøke noen 
av de grottene som er åpne 
for allmennheten. I Pálv-
ølgy kan du blant annet se 
de unike dryppsteinsfigu-
rene ”Elefanten” og ”Kroko-
dillen”. 

SzoBorparken 
(Statueparken)
En av Budapests merke-
ligste attraksjoner. Da pro-
letardiktaturets enorme 
monumenter og statuer 

ikke lenger var politisk kor-
rekte – etter 1990 – ble 
de flyttet fra sine iøynefal-
lende plasser i sentrum til 
en forstad i Buda. I denne 
“kommunistiske temapar-
ken” står blant annet den 
gigantiske Lenin-statuen og 
kubistiske statuer av Marx 
og Engels. Buss fra sen-
trum tar cirka 45 minutter. 
Adresse: Distrikt XXIII ved 
hjørnet av Balatoni út og 
Szabadkai út. 
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etter at jernteppet 
falt, bobler det av kreativitet 
i det ungarske kjøkkenet, 
og nye restauranter skyter 
opp som sopp fra marken. 

Test en Tokajer-vin før 
maten, og vil du prøve en 
snaps fra dette landet, er 
tipset Palinka – en god 
ungarsk fruktbrennevin. 

MátyáS pince
Ungarske spesialiteter står 
på menyen. Kraftige kjøtt-
retter serveres på tretallerke-
ner, og et sigøynerorkester  
underholder gjestene. Vin-
duene er vakkert malt med 
scener fra kong Mátyás 
Corvinus liv. Mátyás Pince 
var i lang tid Budapests 
mest elegante restaurant, 
og selv om servicen ikke 
lenger holder høyeste 
klasse, er det et vakkert 
sted for en middag. 
Adresse: Március 15 tér 7.
Tlf. +36 1 318 1693
www.cityhotels.hu

tigriS
Denne restauranten anbe-
fales av Guide Michelin 
– men er ingen Michelinre-
staurant. Det forklarer de 
svært så humane prisene 
for den fantastiske maten. 
Lokalet er i fransk brasse-
ristil, men Tigris serverer 
ungarsk mat. Har også et 
stort vinlager. Et tips er å 
bestille gresskarsuppe til 
forrett eller en typisk gulasj 
selvsagt – Tigris vet hva de 
gjør. 
Adresse: Merleg u. 10
Tlf. +36 1 317 37 15
www.tigrisrestaurant.hu

café kör
Gir et enkelt inntrykk, men 
skinnet bedrar. Café Körs 
vellagede mat og perfekte 
service gjør stedet til en 
favoritt blant ambassade-
folk og utenrikskorrespon-
denter.
Adresse: Sas u. 17
Tlf. +36 1 311 00 53

toM-george 
reStaurant & Bar
Har i flere år vært den mest 
trendy restauranten i Buda-
pests finanskvartaler. 
Hadde tidligere spennende 
fusjonsmat, men har nå 
bestemt seg for å satse på 
helitaliensk. Og det er ikke 
blitt dårligere. Innredningen 
er en kul blanding av det 
beste fra flere land.
Adresse: Október 6 u. 8
Tlf. +36 1 266 35 25

centrál kávéház 
éS éttereM
Rett sted for å nyte en tra-
disjonell ungarsk gulasj-
suppe – før du tar fatt på 
den nasjonale fruktstrude-
len som er en ener blant 
dessertene. Et av lokalbe-
folkningens favorittsteder 
for lunsj og ettermiddags-
kaffe. Det er god attest. 
Adresse: Károlyi Mihály u. 9
Tlf. +36 1 266 2110
 

fauSto´S
En av Sentral-Europas 
beste italienske restauran-
ter som nylig har flyttet til 
ny adresse.
Adresse: Székely Mihály 2
Tlf. +361 877 6210
www.fausto.hu

Mat & Drikke
reStauranter
paprika, gulasjsuppe (gulyás) og ungarsk kjøtt-
gryte (pörkølt). Se det, her er tre hjørnesteiner 
i det tradisjonelle ungarske kjøkkenet som har 
fått sitt gode rykte gjennom kombinasjonen av 
enkle retter og raffinement. 

 vinDuene er 
vakkert Malt MeD 
Scener fra kong 
MátyáS corvinuS 
liv. MátyáS pince 
var i lang tiD BuDa-
peStS MeSt ele-
gante reStaurant, 
og Selv oM Servi-
cen ikke lenger 
holDer høyeSte 
klaSSe, er Det et 
vakkert SteD for 
en MiDDag. 

http://bestille.hotell.no/?affiliateid=30112
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Barer & natteliv

kafeer JazzgarDen 
I nærheten av Fat Mo´s 
ligger denne stemningsfulle 
og sofistikerte musikklubben 
som gjestes av den ungarske 
jazzeliten. Eksotisk innredet 
kjeller.
Adresse: Veres Pálné u. 
44/a (V. distrikt) 

göDör kluB
Befinner seg et eller annet 
sted i det litt vanskelig  
plasserbare området klubb/ 
kunstinstallasjon/utstilling/
konsert, og lokker hver 
kveld et alternativt publi-
kum som lytter til coole 
undergroundband. 
Adresse: Erzébet tér  
(V. distrikt) 
www.godorklub.hu

liSzt ferenc tér 
Ikke et sted, men en 
gate. På Budapests beste 
bargate ligger 20–30 puber 
vegg-i-vegg. Det er altså 
bare å velge og vrake. Per-
fekt sted å begynne kvel-
den på. 

Den store ungarske revolusjonen i 1848 hadde 
i prinsipp sin begynnelse på Budapests kafeer. 
kafékulturen har alltid utgjort en viktig del av hver-
dagslivet. her samles alle generasjoner – både  
dag og natt. 

angelika
Gammaldags kafé inne i 
den gamle prestegården 
ved Annakirken. Innrednin-
gen går i nybarokk.
Adresse: I. Batthyány tér 7

gerBauD
Gerbaud, som ligger midt i 
shoppingkvartalet på Pest-
siden, er nok Budapests 
mest kjente kafé. Det sies 
at hvis man ikke har vært 
her, så har man ikke vært 
i Budapest, hvilket må 
anses for å være et av de 
beste markedsføringsgrep 
en næringsdrivende kan 
ønske seg. Hit gikk aristo-
kratiet under dobbeltmonar-

kiet. De store rommene ser 
stort sett likedan ut den dag 
i dag.
Adresse: Vörösmarty Tér 7
Tlf. +36 1 429 90 00

ruSzwurM
Dette stedet, ved Mattias-
kirken på Slottshøyden, 
hadde tidligere så berømte 
bakverk at Wiens velstå-
ende sosietet sendte kure-
rer hit for å kjøpe dem. Inn-
redningen består av røde 
velurdraperier og marmor-
bord. Prøv stedets ulike 
rétes. 
Adresse: Szentharomsag 
u. 7
Tlf. +36 1 375 52 84

Budapests uteliv byr på alt fra svære dj-komplekser 
til luksuriøse champagnebarer og smale kunst-
happenings. Den beste bargaten er liszt ferec  
i sentrum der stedene ligger på rekke  
og rad, vegg i vegg.

gunDel
Budapests internasjonalt 
mest kjente sted, som ifølge 
mange ikke lever opp til sitt 
rykte. Det gjør derimot den 
lille champagnebaren i Art 
Noveau-stil innenfor spise-
salen.
Adresse: Állatkerti u. 2
Tlf. +36 1 468 40 40

Spoon
Nyt en longdrink med utsikt 
over Donau. Spoon er et 
stort fartøy fortøyd ved 
Pest-kaien, med et par 
populære cocktailbarer  
og sushirestauranter.
Adresse: Vigadó tér 3
Tlf. +36 1 411 09 33
www.spooncafe.hu

a38
A38 er et flytende under-
holdningspalass. Ettersom 
fartøyet rommer flere barer 
og dansegulv, finnes her 
noe for alle. Trendy.
Adresse: ved Petöfi Híd 
(Petöfi-broen) på Buda-siden.
Tlf. +36 1 464 39 40

fat Mo’S MuSic 
cluB
Superpopulær ”supper-club” 
som nesten alltid er full-
satt. Jazzkonsertene starter 
ofte ved nitiden, og dansen 
kommer i gang et par timer 

senere. Bestill bord hvis du vil 
være sikker på å kunne nyte 
Fat Mo´s amerikanske og 
meksikanske spesialiteter, for 
eksempel superbe biffer. 
Adresse: V. Nyári Pál u. 11
www.fatmo.hu

 Dette SteDet, veD MattiaSkirken 
pÅ SlottShøyDen, haDDe tiDligere SÅ 
BerøMte Bakverk at wienS velStÅenDe 
SoSietet SenDte kurerer hit for Å  
kJøpe DeM.
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Shopping
i dag er alle de store internasjonale kjedene på 
plass i Budapest. Da de for første gang etablerte 
seg – etter jernteppets fall – sto lokalbefolk-
ningen i kø i timevis for å kjøpe adidas-sko og 
levis-jeans. og hvor sto de i kø? 

varehuset med de interna-
sjonale motehusenes mest 
kjente butikker. 

De nye unge butikkene 
ligger spredt utover rundt 
sentrum på Pest-siden, 
der Királygaten holder på 
å endre seg til et riktig bra 
designstrøk. 

Gå ikke glipp av Nagy-
csarnok på Vámház-gaten, 
Budapests store torghall 
fra 1896 som selger alt 
hva Ungarn kan tilby i mat-

Boalternativer

Tlf. +36 1 214 19 06
www.hotelastra.hu

hotel palazzo 
zichy
Et firestjerners vakkert bouti-
quehotell som ligger sentralt 
på Buda-siden.  Hotellet har 
80 flotte og moderne rom 
med fritt internett.  Et dobbelt-
rom koster rundt 100 euro. 
Noe som er veldig bra for 
denne typen hoteller. Dessu-
ten bra service og en gudom-
melig brunch på hotellets 
balkong som er bekledd med 
glassvinduer. 
Adresse: Lőrinc pap tér 2.
Tlf. +36 1 235 4000
www.hotel-palazzo-zichy.hu

hotel aStoria, 
koSSuth laJoS 
Både tyske og russiske 
okkupasjonsmakter brukte 
denne bygningen som sitt 
hovedkvarter. I dag kan 
gjestene nyte de vakre 
rommene og – ikke minst  
– den store kafeen i  
wienerstil. Bra beliggenhet 
på Pest-siden. 
Dobbeltrom: Pris oppgis på 
forespørsel
Adresse: Kossuth Lajos u. 
19–21
Tlf. +36 1 889 6000
www.danubiushotels.com

hotel aStra
Familieeid mindre hotell 
nedenfor Slottshøyden 
på Buda-siden. Romslige 
værelser med hvitmalte 
vegger, parkettgulv og 
vakre jugendmøbler. En 
rimelig perle. 
Dobbeltrom: €99–112
Adresse: Vám utca 6

langs gågaten Váci 
utca naturligvis. Dette er 
Budapests svar på Køben-
havns Strøget; den store 
pulsåren og det viktige 
shoppingområdet. Her 
ligger de internasjonale 
motehusenes egne butikker, 
suvenirbutikker, vinbutikker 
og flere gallerier. Gå ikke 
glipp av de små tverrgatene 
med herlige butikker og før-
steklasses vinforretninger. 
Mange av Budapests inn-
byggere synes at prisene i 
dette området er for høye 
og shopper i stedet i Pests 
kjempegalleri Westend eller 
i butikkene langs Store 
Ringen, som bulevarden 
rundt indre by kalles.

Men glem ikke bort Buda-
pests fantastiske nasjo-
nale tilbud. Det er fremde-
les rimelig å kjøpe kunst 
og kunsthåndtverk, vin, 

likører, pølser, malt pap-
rika, hvitløksfletter, vakre 
bilder og noter i Ungarn. 
Særskilt Budapest er kjent 
for sine rimelige antikvi-
teter, som du eksempel-
vis finner i kvartalet Falk 
Miksa utca. En av de mest 
populære suvenirene fra 
Ungarn er det håndlagede 
Herend-porselenet som 
er blitt fremstilt her siden 
1828. De vakre, håndmalte 
vasene, fatene og servi-
sene har vunnet en masse 
gullmedaljer på ulike ver-
densutstillinger. Produsen-
tens egen butikk ligger på 
József Nádor-torget. 

Rundt hjørnet ligger  
Martyrtorget, der du enten 
kan ta deg igjen med en 
kopp kaffe og en kremkake 
på byens mest berømte 
konditori, Café Gerbeaud, 
eller fortsette til Luxus – 

veien. Her kan man kjøpe 
ungarske spesialiteter som 
for eksempel den verdens-
berømte tokajeren Tokaji 
Aszú. “Kongenes vin, vine-
nes konge” får sin spesi-
elle smak av de søte, over-
modne, noe inntørkede 
druene. En vin som passer 
perfekt til kaker og dess-
erter. En trapp opp selger 
man ungarske kvalitetssu-
venirer, for eksempel stof-
fer og klær.
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greit Å vite
flyplaSS
Ferihegy Airport ligger  
16 kilometer sør for byen. 
Flyplassens minibusser-
vice er smidig, med fast 
pris til hotellene i byen. 
Det billigste er å ta buss 
93 fra flyplassen til under-
grunnsstasjonen Köbánya-
Kispest, hvilket tar omtrent 
20 minutter. 
www.bud.hu

lokaltrafikk
Her er undergrunn, buss  
og trikk. Budapest har  
tre togstasjoner: Keleti, 
Nyugati og Deli, med 
undergrunn imellom.  
Jernbaneselskapet MAV 
kjører busser mellom  
stasjonene. Informasjon 
på tlf. +36 1 342 9150 / 
322-4052. 

taxi
Bruk bare biler med lisens, 
det vil si de med gult regis-
treringsskilt. Disse selska-
pene er pålitelige. 

fakta 

innByggere
2 millioner

valuta
Ungarsk forint = HUF 

ÅpningStiDer
Varehusene har åpent 
mandag–fredag 10.00–
18.00, noen til 20.00 
på torsdager. Lørdag 
09.00–13.00

internett
www.budapesthotels.com
www.budapestinfo.hu
www.gotohungary.com

aviSer
Budapest Sun, 
engelskspråklig 
Magyar Hirlat 
Magyar Nemzet

nøDnuMMer
112
Direktelinje for engelsk-
talende: +36 1 438 8080. 
Medisinsk service døgnet 
rundt: +36 1 318 8212 
(Falck SOS Hungary)

greit Å vite 

kart

BuDapeSt artótel
Den amerikanske kunst-
neren Donald Sultan har 
fått ta hand om fargevalg 
og utsmykning. Likevel er 
dette et hotell uten spesielt  
mye kruseduller, med fin 
beliggenhet på Buda-sidens 
strand. Spør etter et rom 
mot elven. 
Dobbeltrom: €198–318
Adresse: Bem Rakpart 16–19
Tlf. +36 1 487 94 87
www.artotels.com

leo panzió
Et av Budapests beste lav-
prishoteller. Ligger et par 
trapper opp i et eldre hus. 
Adresse: Kossuth Lajos u. 2/A
Tlf. +36 1 266 90 41

RÁDIÓ TAXI 
Tlf. +36 1 377 7777

CITY TAXI 
Tlf. +36 1 211 1111, 

poSt
Postkontoret ved togsta-
sjonen Nyugati har åpent: 
mandag–lørdag 07.00–
21.00, søndag 10.00–17.00

apotek
Flere apoteker har vakt-
nummer, for eksempel  
det på Frankel Leo u. 22.
(Tlf. +36 1 212 4406,  
+36 1 212 4311) og József 
krt. 2 (Tlf. +36 1 314 3693).

tannlege
Tannlegeservice døgnet 
rundt:  
Profident VII, Karoly krt. 1. Tlf. 
+36 1 342 6972 
SOS Dental Service VI, Kiraly 
u. 14. Tlf. +36 1 322 0602

telefon
+36 (1)

elektriSitet
230V, 50Hz

turiStByrÅer
Budapests turistbyrå ligger 
på Március 15. tér 7. Tele-
fon: +36 1 266 0479. Faks 
+36 1 266 7477. Dessuten 
finnes det informasjonskon-
torer ved flyplassen, Liszt 
Ferenc-torget, togstasjonen 
Nyugati, i slottet Buda og 
ved Déak-torget.
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