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To liczba zagranicznych linii lotniczych
które b´dà lata∏y na trasach
do i z Polski w sezonie zimowym 2006/2007.
Regularnie lataç b´dzie 32 przewoêników.
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Budapeszt. Jesienna stolica W´gier

Dla każdego coś dobrego
JAK SI¢ DOSTAå

MAREK PAULI
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udapeszt jest oddalony
od Gdańska o równy tysiąc kilometrów. Mamy
możliwość dotrzeć tam samochodem, pociągiem lub samolotem. Jeżeli planujemy spędzić w Budapeszcie romantyczny
weekend,
najwygodniejszym rozwiązaniem jest ten ostatni środek lokomocji.

odleg∏oÊç
odleg
1000 km
Kraków

Ukraina
S∏owacja

Budapeszt
Rumunia

èród∏o: oprac. w∏asne

Info.: Z. Jursz

CO WIESZ O...

BUDAPESZCIE

Dziedzictwo
pradawnego grodu
Stolica Węgier, zdaniem
UNESCO, należy do najpiękniejszych miast świata. Liczy
około stu lat, ale możemy znaleźć w nim ślady rzymskiego
pradawnego grodu, sukcesywnie odkrywanego przez archeologów. Miasto jest wspaniale
położone. Jego prawa część Buda leży na wzgórzach, z których jak na dłoni widać rozległą panoramę. Lewą część mia-

Bia∏oruÊ

Gdaƒsk

Budapeszt zawsze inspirowa∏ i
zachwyca∏. To miasto od dawna
przyciàga turystów jak magnes,
tworzàc z Pragà i Wiedniem
trójkàt przepi´knych stolic europejskich.

Stolica W´gier, zdaniem UNESCO, nale˝y do najpi´kniejszych miast Êwiata.
sta odgradza przepływający
przez miasto Dunaj. Na drugim brzegu znajdują się nowoczesne dzielnice z luksusowymi hotelami i wyrafinowanymi sklepami. Obie części
poprzez swoje położenie, razem z rezerwatami przyrody,
wyspami, gorącymi źródłami
oraz stylowymi willami i nowoczesną zabudową tworzą wspaniały klimat, który zachęca do
pozostania tu na dłużej.
Główny punkt lewobrzeżnego Budapesztu to duży plac Deakter, z którego mamy tylko kilka kroków do bazyliki św. Stefana,
Wielkiej
Synagogi,
prześlicznej uliczki Vaci i okazałego parlamentu, z którego
słynie stolica Węgier.

Silne wra˝enia
W Budapeszcie każdy
nawet najbardziej wyma-

pesztu rozpocząć środkami komunikacji miejskiej. Z Budapesztu możemy Dunajem udać
się luksusowym promem na
wycieczkę do Bratysławy lub
Wiednia. Miasto, które jest podzielone na pół Dunajem, charakteryzują liczne mosty mniej
lub bardziej atrakcyjne do
zwiedzenia. Począwszy od
wspaniałego stylowego Margid
Hid - Mostu Małgorzaty do nowoczesnych mostów linowych.

gający turysta znajdzie coś dla
siebie. Dla smakosza będzie
wytrawna kuchnię i cudowne
węgierskie wina z dojrzewających w słońcu winogron. Chętni poznawania nowych kultur
i zwyczajów znajdą w Budapeszcie centra kultury muzułmańskiej, afrykańskiej, chińskiej, arabskiej i cygańskiej. Leniuchy mogą wypoczywać w
termach na wyspie św. Małgorzaty lub w stylowym hotelu
Gelert. Termy zapewniają silne
wrażenia, wygrzewać się tu
można w gorących, leczniczych źródłach z wodą mineralną w przepięknych wnętrzach
stylizowanych na sztukę rzymską.

Kulturalne miasto
Cały rok odbywają się tutaj
różne imprezy, ściągające mnóstwo turystów z całego świata.
Taką imprezą są wyścigi Formuły 1 oraz Grand Prix Węgier,
na torach przy autostradzie
M3, kilkanaście kilometrów od
miasta. To właśnie w Budapeszcie odbywa się festiwal wina, połączony z degustacjami i
kiermaszami, na których możemy zaopatrzyć się we wspaniałe trunki. Dla fanów muzyki techno w termach Rudas odbywają się techno-party,
połączone z projekcjami filmowymi.
‹

Zwiedzaj, jak chcesz
Komunikacja w stolicy Węgier jest bardzo dobrze zorganizowana. Metro, tramwaje i liczne autobusy dowiozą nas w
każde miejsce w mieście. Jeśli
mamy zamiar przyjechać autem, warto
zostawić je przy hotelu lub kempingu
i zwiedzanie BudaR

E

K

FOT. MAREK PAULI

L

A

M

GDZIE SPAå
Baza noclegowa w Budapeszcie
jest naprawd´ imponujàca, mo˝emy znaleêç nocleg w licznych hotelach na ka˝dà kieszeƒ, kwaterach prywatnych lub na kempingach. W∏aÊnie kempingi sà tutaj
bardzo popularne i licznie odwiedzane przez turystów z ca∏ej Europy. Mo˝na w tym miejscu poleciç olbrzymi kemping Romai Furdo z du˝ym kàpieliskiem, gdzie
latem przychodzà mieszkaƒcy z
ca∏ego miasta, szukajàc och∏ody
przed upa∏em.

WARTO ZOBACZYå
 Góra Zamkowa z Baszta Rybackà
 Labirynt jaskiƒ pod Górà Zamkowà
 Panorama miasta z cytadeli na
Górze Gelerta
 Termy: Gelert, Szecheny i Kiraly
 Parlament
 Dzielnica ˝ydowska z Wielkà
Synagogà

 powierzchnia 525 km kw.
 ludnoÊç 1 700 019
 istnieje od I w. ne. Wtedy Rzymianie podbili teren Panonii i za∏o˝yli na terenach dzisiejszej
dzielnicy Obuda obóz legionów
Aquincum.

JAK DOTRZEå
 Samochód
To najcz´Êciej wybierany Êrodek
transportu. Aby dojechaç do Budapesztu, nale˝y pokonaç tras´
1000 km.
 Pociàg
PKP oferuje regularne po∏àczenia
do Budapesztu. Z Gdaƒska najlepiej dojechaç z przesiadkami w
Warszawie i Wiedniu. Szczegó∏owy rozk∏ad jazdy oraz cennik
mo˝na znaleêç na stronach PKP
pod adresem www.pkp.com.pl.
 Samolot
Do Budapesztu mo˝na dostaç si´ z
Warszawy tanimi liniami WizzAir.

ZAPAMIETAJ
Instytut Polski w Budapeszcie
www.lengyelkultura.hu ,
www.polinst.hu
tel. (0-0361) 31-15-856, 33-11168
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