potovanje
V prestolnici
presekov
Robbie
Williams
prenoèuje
za 5200 evrov

Nebeko slastni
trudlji

T

ako kot si Romuni lastijo eno
najveèjih osebnosti v
madarski zgodovini, kralja
Matijo Korvina, v nai ljudski
pesmi znanega kot kralja Matjaa, si
Amerièani imenitnega igralca Tonyja
Curtisa. In tako kot ima prvi mogoèni
kip na budimskem gradu v madarski
prestolnici, na katerega vas v eni
minuti zapelje stara vzpenjaèa, ga ima
drugi (sicer veliko bolj skromnega) v
idovski èetrti ob najveèji sinagogi v
Evropi. Bernard Schwartz ali Tony
Curtis je namreè sin znanih
madarskih igralcev, ki sta se leta 1923
izselila v ZDA.

Dvomilijonska Budimpeta z veliko
mestno povrino (kar 525 kvadratnih
kilometrov), kjer ivi ena petina vseh
prebivalcev Madarske, je prestolnica
presekov. Doivljati jo moramo
najmanj dva dni, èe elimo dobiti vtis
njene mogoènosti. A ne samo v
katerem od tevilnih muzejev, s
preèkanjem mostov, ki povezujejo levi
breg Donave s Peto in desnega s
starejim Budimom, ter obiskom
katedral z arhitekturno najbolj
razkono Matijevo. Obvezno je treba
obiskati eno od 23 zdraviliè, parke z
zabavièi, kot je Varosliget s Cirkusom
nasproti znamenitega termalnega
kopalièa Szechenyija, se povzpeti na
Citadello, kjer se vam razpre

Osrednja znamenitost je parlament, ki je bil ob izgradnji v zaèetku 20. stoletja
najveèja tovrstna zgradba na svetu. Zasnoval ga je Imre Steindl, ki je pred tem
zasnovo poslal za berlinski parlament. Ta poraz v Berlinu je pomenil zmago za
Budimpeto, ponosno pove turistièna vodnica Barbara. Notranjost parlamenta v
vsem svojem blièu, tudi krono z velikimi dragulji sv. tefana in razkonosti si je
treba obvezno ogledati!
fantastièen panoramski razgled, se
popeljati s tramvajem in podzemno
eleznico, ki jo je mesto dobilo leta
1896 in je bila druga na svetu, si dati

duka na osrednji pokriti trnici in v
veèernih urah s prijateljicami mokih
radoivi ulici Vaci. Obvezno zauiti
obed v Prvi hii trudlja Pete, ki je

Budimpeta je zdraviliko mesto,
dnevno daje 123 izvirov okrog 40
milijonov zdravilne vroèe in
radioaktivne vode, ki zdravi celo
Parkinsonovo bolezen. Prvo termalno
kopalièe v Peti je bilo Szechenyi,
zgradili so ga leta 1913. Nudijo tudi
masae in nikar se ne ustraite, èe bi se
vas lotil maser s teo krepko nad sto
kilogramov Masae niso drage, je pa
vstopnina v kopalièe  13 evrov.
ahiranje na kamnitih ahovnicah v
vodi je glavni hit. »Kupimo si letno
vstopnico in pridemo ahirat vsak dan,«
pove domaèin Zoltan.
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Kje je znamenita mumificirana roka
sv. tefana (nekoè je bila tudi
v Dubrovniku), prvega madarskega
kralja? V baziliki, poimenovani po njem.
Bazilika je vidna z vseh delov
Budimpete.
Budimpeti Four Seasons v neposredni
bliini parlamenta, kjer vam bo od
vsega razkonega vzelo sapo. V
apartmaju stane noèitev brez zajtrka
5200 evrov! Njegovi gostje? Tudi Robbie
Williams in Sting, razkrije Sherryn
Bates, direktorica marketinga.
Na Madarskem, z Budimpeto v
ospredju, pove Emese Tomka iz
Nacionalne turistiène organizacije, je
turizem v vzponu, lani so turisti
odprta ele tiri leta, a mojstri
pripravljajo nebeko slastne zavitke
(najbolji je mesni v omaki iz sladke
paprike!) po 500-letni tradiciji. In si
privoèiti kavico v mondeni kavarni
New York, ki slovi kot ena najlepih, ne
le med veè kot 500 v Budimpeti,
temveè v Evropi. Za kavico boste
odteli tiri evre, kaditi je strogo
prepovedano  v vseh kavarnah,
restavracijah in drugih gostinskih
lokalih od 1. aprila letos. Madari zakon
steka sprejemajo, za tujce ni
preseneèenje. Za trenutek ali dva
vstopite e v najlepi hotel v

Prestolnica je bogata s kipi znanih osebnosti, blizu
parlamenta stoji Ronald Reagan. Sodi med tiste mestne
znamenitosti, kjer se obiskovalci najpogosteje slikajo.
Meèani, ponosni
na svojega
rojaka, najveèjega
madarskega
skladatelja
Ferenca Liszta,
bolj znanega po
svojem
nemkem imenu
Franz, h kipu
v èetrti, ki moèno
spominja na
barcelonsko
Ramblo, redno
prinaajo cvetje.

ustvarili 20 milijonov noèitev. »Po novi
turistièni strategiji smo zaèeli z
moènimi marketinkimi aktivnostmi v
sosednjih junih dravah, tudi v
Sloveniji. Vai turisti so za nas zanimivi,
lani smo jih imeli dobrih 26 tisoè, kar je
za 11 odstotkov veè kot predlani,
ustvarili so 52 tisoè noèitev. elimo si,
da bi jih letos gostili veè.«

 Besedilo in fotografije:
Dua Podbevek - Bedraè
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