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voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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>> LEUK OM TE DOEN

Budavári Sikló
Magyar Nemzeti Galéria
Matthiasfontein
Főőrség & Lovarda
Historisch Museum Boedapest
Nationale Széchényi Bibliotheek
Sándorpaleis
Voormalig legerhoofdkwartier
Sziklakórház
Gelatteria no.7
Ruszwurm Cukrászda
Herend
Koller Galéria
Museum van de Muziekgeschiedenis
Matthiaskerk
Vissersbastion
Franziska
Nagyi Palacsintázója
Lánchíd Söröző
Bortársaság
Marvelosa
Várkert Bazár
Bomo Art
Semmelweis Medisch Museum
Asztalka
Ivócsarnok
Rudas Thermen
Gellértmonument
Filozófusok kertje
Czakó kert
Citadella
Grotkerk
Gellértbad
Vrijheidsbrug
Tramlijn 2

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 9.80 km)

burchtwijk & gellértheuvel

Aan de voet van de Kettingbrug neem je de Budavári Sikló de berg op 1 . Ga bij de Turulvogel

OVER DE ROUTE

rechterpoortje naast de museumingang leidt naar de fontein 3 . Neem een kopje koffie bij de

Deze route door het middeleeuwse Boeda brengt je vooral bij monumenten en biedt prachtige
vergezichten over Boedapest en de Donau. Shoppers komen hier niet aan hun trekken. De
klim naar de Citadella aan het eind van de wandeling is best lang en zwaar. Je kunt de
Citadella ook met de bus bereiken. Of ga in plaats daarvan naar de Rudas Thermen, waar
enkele jaren geleden een spectaculair nieuw wellnessgedeelte is bijgebouwd.

de poort door naar het Boedapaleis en loop rechtdoor tot aan de Nationale Galerij 2 . Het

burchtwacht 4 . Duik links de culturele binnenplaats in 5

6 . Loop terug, naar de

wachtposten van de president 7 en rechtdoor naar het oude legerhoofdkwartier 8 . Ga links
van het standbeeld van de huzaar de wandelpassage op. Loop langs de stadsmuren en geniet
van het zicht op de heuvels. Daal links de trap af en ga rechts naar het grotziekenhuis 9 .
Weer boven ga je rechtdoor voor ijs, gebak en porselein 10 11 12 . Loop links de Országház u.

DE WIJKEN

in en vervolgens rechts door Fortuna köz. Bij het Hess András tér ga je schuin links voor kunst

De Burchtwijk is in twee kenmerkende stukken op te delen: de oude stad met smalle
straatjes, gebouwd rondom de Matthiaskerk, en het gedeelte met paleizen, gedomineerd door
het Boedapaleis van de Habsburgers. De stad Boeda is hier in de 13e eeuw ontstaan,

en muziek 13 14 . Loop terug, tot aan de Matthiaskerk 15 . Daal bij het Vissersbastion 16 af

vanwege de hoge ligging direct aan de rivier. Onder koning Matthias bloeide de stad in de 15e
eeuw op tot een zeer welvarende plek. In de eeuw daarna, tijdens de Turkse overheersing,
raakte de stad in verval. Maar onder de Habsburgers in de 18e en 19e eeuw maakte Boeda

beneden, tot de Donáti u. Sla linksaf en dan krijg je verscholen aan de rechterhand nog een

weer een periode van grote welvaart door. Aan restauratie en bescherming van het cultureel
erfgoed op de Burchtheuvel wordt de grootste zorg besteed. Zo zijn in 2014 na grootschalige
opknapwerken het voormalige Hoofdkwartier van het Leger (in puin sinds 1945) en de Várkert
Bazár (gesloten sinds de jaren 80) weer geopend voor het publiek.

naar de trappen van de Szeder lépcső en ga even links. Neem dan weer trappen naar

trap, de Donáti lépcső. Die daal je af naar de Iskola u. Loop deze helemaal uit en trakteer jezelf
op een heerlijke lunch 17 . Rechts de hoek om vind je Batthyáni tér 18 . Neem de tijd om te
genieten van het uitzicht. Ga rechts langs de Donau tot aan de Halász u. Neem die straat en
ga dan naar links 19 . Steek de rotonde over naar de Lánchíd u. 20 21 . Verken verderop de
Varkért Bazár 22 23 . Houd op het Ybl Miklós tér rechts aan 24 . Steek links over en loop langs

Ligt de Burchtwijk nog iets van de Donau af, de Gellértheuvel lijkt als een steile rots direct uit
de Donau omhoog te rijzen. Boven heb je een schitterend uitzicht over Boeda en Pest. Als je
daar staat, bedenk dan dat er voor 1849 niet één brug over de Donau lag, en dat de
afzonderlijke steden Boeda, Óboeda en Pest pas in 1873 werden samengesmolten tot
Boedapest. Op de kop van de rots staat de Citadella die door de Habsburgers werd gebouwd
na de opstand van de Hongaren in 1848.

de kerk 25 . Steek over naar het parkje en loop onder de Elisabethbrug door. Neem een slok
verjongend bronwater 26 en ga verder naar de thermen 27 . Loop terug en steek links de
rijweg over. Neem de trappen aan je rechterhand tot aan het monument 28 . Vervolg zigzag je
weg naar rechts en loop met de drukke Hegyalja út een stukje mee naar boven en neem
vervolgens het kleine paadje rechts naar boven 29 . Als je links terugloopt en de weg

Door de mooie ligging zijn deze heuvels populair bij toeristen. Het kan er dus wel druk zijn. In
de zijstraatjes van de Burchtwijk of in het park rondom de Citadella is het een stuk rustiger.
Het is wel even klimmen voor je ervan kan genieten, maar het is het dubbel en dwars waard.

oversteekt, kun je in alle rust eten 30 . Terug aan de heuvelkant loop je via de Sánc u. links de
Orom u. in om rechts de Antal trap op te lopen. Loop een stukje naar links en laat je door de

Je kan stukken van de route ook met het openbaar vervoer inkorten.

paadjes omhoogleiden tot aan het Vrijheidsmonument 31 . Neem de trap naar beneden. Houd

WEINIG TIJD

de Donau aan je linkerzijde. Bijna beneden ga je links een pad op naar de Grotkerk 32 . Daal

Nationale Széchényi Bibliotheek + Vissersbastion + Matthiasfontein + Budavári sikló +
Citadella

verder af naar het Szent Gellért tér 33 . Sluit je dag eventueel af in een van de vele

restaurantjes van de Bartók Béla Boulevard (zie 'Tijd over'). Steek de Vrijheidsbrug 34 over
voor een adembenemende tramrit 35 .
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1 BUDAVáRI SIKLó - LEUK OM TE DOEN

Je kunt de Budavárheuvel natuurlijk te voet beklimmen, maar de Budavári Sikló brengt je in
twee minuten naar boven. Onderweg heb je al een mooi uitzicht. De kabelbaan is in 1870
gebouwd en in 1986 volledig gerestaureerd. Ga in de bovenste wagon zitten (of staan) voor
een goed zicht op de Donau, de Kettingbrug en Pest. In het station hangen oude foto’s van de
kabelbaan.
clark ádám tér, www.bkv.hu/siklo, +36(1)201-9128, dagelijks 10.00-18.00 (kassa sluit om
17.50), enkele reis huf 1400, retour huf 2000, tram 19, 41 of bus 16, 86, 105 clark ádám tér

wanneer je het museum niet bezoekt, is het de moeite waard even door de hal naar de
achteruitgang te lopen. Je komt dan bij een terras dat uitkijkt op de oude burchtmuur. Er zijn
plannen dat het museum op den duur zal verhuizen.
boedapaleis, gebouw e, szent györgy tér 2, www.btm.hu, +36(1)487-8800, di-zo mrt-okt
10.00-18.00, nov-feb 10.00-16.00, entree huf 2400, bus 16 dísz tér
6 NATIONALE SZéCHéNYI BIBLIOTHEEK - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In de Nationale Széchényi Bibliotheek in het Boedapaleis vind je naast de gewone collectie
ook veel bijzonder leesmateriaal over de geschiedenis van Hongarije. Op de eerste verdieping
zijn geregeld tijdelijke tentoonstellingen. Vanwege de hervorming van het Boedapaleis zal ook

2 MAGYAR NEMZETI GALéRIA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De vaste, zeer uitgebreide collectie van de Magyar Nemzeti Galéria (Hongaarse Nationale
Galerij) laat de Hongaarse geschiedenis van de middeleeuwen tot de 20e eeuw zien. De
tijdelijke tentoonstellingen staan meestal in het teken van een Hongaarse kunstenaar en zijn
over het algemeen prachtig. Er wordt verwacht dat de MNG binnenkort verhuist, de nieuwe
locatie is nog niet duidelijk.
boedapaleis, gebouwen a, b, c en d, szent györgy tér 2, www.mng.hu, +36(20)439-7331, di-zo
10.00-18.00, entree huf 3200, bus 16 dísz tér

de Nationale Széchényi Bibliotheek verhuizen naar een nog onbekende nieuwe locatie.
boedapaleis, gebouw f, szent györgy tér 2, www.oszk.hu, +36(1)224-3700, di-vr 10.00-17.00,
entree tentoonstelling huf 400, bus 16 dísz tér
7 SáNDORPALEIS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Tot de Tweede Wereldoorlog was het Sándorpaleis de residentie van de minister-president.
Nu houdt de president van Hongarije er kantoor. Het paleis is twee dagen per jaar open voor

3 MATTHIASFONTEIN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Koning Matthias was koning van Hongarije in de 15e eeuw. De bronzen beeldengroep van de
Matthiasfontein geeft de legende weer van de koning en zijn geliefde Ilonka. De twee
ontmoetten elkaar toen de koning incognito aan het jagen was. Nadat zij, een meisje van het
platteland, achter zijn ware identiteit kwam, realiseerde ze zich dat hun relatie onmogelijk was.
Ze stierf aan een gebroken hart.
noordelijke binnenplaats van het boedapaleis, bus 16 dísz tér

publiek, tijdens de Nationale Cultureel Erfgoeddagen in september. Je kunt dan een gratis
rondleiding volgen. Elke dag rond het middaguur kun je voor het paleis de ceremoniële
aflossing van de wacht bijwonen, met flink wat tromgeroffel.
szent györgy tér 1, alleen geopend 3e weekend sep, wisseling van de wacht dagelijks 12.00,
bus 16 dísz tér
8 VOORMALIG LEGERHOOFDKWARTIER - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Honvéd Főparancsnokság, het voormalig legerhoofdkwartier, was oorspronkelijk twee
verdiepingen hoger, met nog een grote koepel erbovenop. Tijdens de belegering van

4 FőőRSéG & LOVARDA - ETEN & DRINKEN

De historische stallen en het hoofdkwartier van de oude burchtwacht, de Főőrség & Lovarda
zijn in hun volle glorie opgeknapt en als museum en café weer open voor het publiek. In het
chique café strijk je neer in het chique café voor een lunch of een kop koffie met een stuk
taart. De tentoonstelling op de eerste verdieping gaat terug in de ruim 260 jaar geschiedenis
van de burchtwacht door middel van nog nooit eerder vertoonde foto's, schilderijen en
lithografieën uit het archief.
1014 budai vár, hunyadi udvar, www.foorseg.hu, +36(30)553-6126, vr-zo 11.00-18.00, prijs
koffie met taart huf 2000, entree museum huf 1490, bus 16 szentháromság tér

Boedapest in 1945 werd het gebouw verwoest. Al wat ervan rest is de benedenverdieping,
die er meer dan vijftig jaar ongebruikt en vol kogelgaten bij heeft gestaan. Sinds de renovatie
in 2014 zijn er tentoonstellingen, en spoedig zal ook de reconstructie beginnen om het
gebouw zijn oude, statige uiterlijk weer terug te geven.
disz tér 17, bus 16 dísz tér
9 SZIKLAKóRHáZ - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In de Tweede Wereldoorlog werd in de gangen in de burchtheuvel een noodziekenhuis
ingericht. Het werd intensief gebruikt tijdens de luchtaanvallen van de Amerikanen in 1944. In
2007 is het Sziklakórház gerenoveerd en is er een museum geopend, waar je nog veel

5 HISTORISCH MUSEUM BOEDAPEST - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Historisch Museum Boedapest (Budapesti Történeti Múzeum) is gevestigd in het
Boedapaleis en geeft een overzicht van de geschiedenis van de stad. Tijdens de herbouw van
het paleis na de Tweede Wereldoorlog zijn resten van het 15e-eeuwse paleis gevonden. Ook

5

voorwerpen uit de tijd van het noodziekenhuis kunt zien. Verken het museum tijdens een
rondleiding met gids.
lovás út 4c, www.sziklakorhaz.eu, +36(70)701-0101, dagelijks 10.00-19.00, entree inclusief
engelstalige rondleiding € 16,50 (te betalen in huf actuele koers), bus 16 szentháromság tér
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NAME

MICHAELA BOS

Michaela blijft zich verbazen over hoe mooi Boedapest wel
niet is. Ze vindt het heerlijk om doelloos rond te dwalen, en
zomaar ergens terecht te komen. Boedapest is namelijk vol
verrassingen, je ontdekt er altijd iets nieuws: van heerlijk
Hongaars eten tot de gezelligste cafés en bars, van
concerten tot hippe galerijtjes; deze stad heeft het allemaal.
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