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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Grote Markthal
Leves.
Rózsavölgyi Csokoládé
SonkaArcok
Petőfi Literatuur Museum
Belvárosi Disznótoros
Eventuell
Centrál Kávéház
Jégbüfé / Párisigebouw
Gerlóczy
Rododendron Art & Design
Grote Synagoge / Joods Historisch Museum
Lámpas
Doblo Wine Bar
Kőleves
Kazinczy Utca Synagoge
Szimpla Kert
Massolit
La Store by Laoni
Mazel Tov
Laci Bácsi Lemezboltja
M.
Látomás
Orange Optika
Goahome
Arioso
Gozsdu Udvar
Telep
Konyha
Printa
Retrock
Nanushka
Gerbeaud
Spoon
Boottocht Legenda / Pesti Vigadó
Contra-Aquincum
Kiosk
Molnár’s kürtőskalács

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.10 km)

belváros & erzsébetváros

Start op het Fővám tér en bezoek de grote markthal 1 . Steek over en ga rechtsaf voor soep

OVER DE ROUTE

(Universiteitsplein) ga je rechts de hoek om 4 . Steek het plein schuin rechts over voor

2 . Ga links de Királyi Pál in voor heerlijke bonbons 3 . Op het Egyetem tér

Dit is de beste wandeling voor shoppers, met de winkelstraat Váci utca, de Grote Markthal en
de vele kleine designshops in de Joodse wijk. Je kunt flaneren langs de Donau. De Joodse

literatuur 5 en Hongaarse vleesgerechten 6 . Keer terug en ga rechts in de Papnövelde u.

wijk is ook een uitgaansbuurt. Kijk dus tijdens de wandeling al naar welke adressen je ’s
avonds wilt. In Gozsdu Udvar en bij Szimpla Kert zijn op zondag leuke marktjes. Synagoges
zijn op zaterdag niet open voor publiek.

rechts en drink een kop koffie 8 . Loop links Ferenciek tere in en steek de drukke Kossuth

DE WIJKEN

Belváros is het oude centrum van Pest. Het betekent letterlijk ‘binnenstad’ en deze wijk heeft
dan ook alles wat een binnenstad moet hebben. De Váci utca, de belangrijkste winkelstraat,
loopt vanaf Vörösmarty tér in het noorden helemaal naar de Grote Markthal. Je vindt er de
grote internationale ketens, en in de zijstraten zijn allerlei boetieks en designwinkels.
In het zuidelijke deel van de wijk, rond het Egyetem tér, staan gebouwen van de universiteit.
De omliggende cafés worden veelal door studenten bezocht, zowel overdag als ’s avonds.
Belváros ligt aan de Donau en je kunt hier heerlijk langs de rivier wandelen. Nog leuker is het
om de stad vanaf het water te bekijken. Enkele boten liggen permanent aangemeerd als
restaurant. Daar kun je dineren met een prachtig uitzicht op de Burchtwijk.

naar een stoffenwinkel 7 . Loop terug en neem de eerste links, tot de Irányi u. Ga daar

Lajos u. over. Aan de overkant eet je ijs en gebak tussen de locals 9 . Ga de Petőfi Sándor u.
in en neem rechts de Pilvax köz. Op het Kamermayer tér loop je rechts van het heerlijke terras
van Gerlóczy 10 de Vitkovics Mihály u. in. Wandel rechtdoor 11 de binnenplaats van
Semmelweis u. (na sluitingstijd van de winkels en op zondag loop je rond het blok) over naar
de Károly körút en steek die over. Houd rechts aan tot bij de Grote Synagoge 12 . Ga de
Wesselényi u. in, langs de tuin van de synagoge met de zilveren treurwilg, en neem
vervolgens links de Rumbach Sebestyén u. Ga rechtsaf bij de Dob u. 13 14 en neem links de
Kazinczy u. voor keiensoep 15 . Keer terug in Kazinczy u. en ga langs een andere synagoge 16
naar de allereerste ruïnebar 17 . Ga terug en neem rechts Wesselényi u. en daarna links de
Nagy Diófa u. 18 . Kies een mooie handtas op de hoek van het plein 19 en neem dan rechts

Erzsébetváros is de Joodse wijk. Voor de Tweede Wereldoorlog woonden er 200.000 Joden

de Dob u. Ga rechts bij Akacfa u. om te eten in een fancy ruïnebar 20 , loop terug en sla

in Boedapest, na de oorlog waren dat er nog ongeveer 80.000. Er zijn meerdere synagogen,
waaronder de grootste van Europa. Tot enkele jaren geleden was de buurt verloederd, maar
dit is nu een van de bruisendste wijken van de stad. Wel luguber is dat waar tijdens de oorlog
het getto was, je nu de meeste hotspots vindt. In vervallen gebouwen ontstonden de
beroemde ruïnebars. De eerste was Szimpla Kert in Kazinczy utca. Je kunt nu in die straat niet

rechtsaf. Ga links de Kertész u. 21 22 in. Aan het eind van de straat loop je links de Király u.

met je ogen knipperen, of er is een nieuwe kroeg bijgekomen. Parallel hieraan loopt Gozsdu
Udvar, een meer dan 200 meter lange passage die zeven woonblokken tussen Király utca en

in, langs leuke boetiekjes 23 24 25 26 . Bij nummer 13 ga je de Gozsdu udvar in 27 . Voorbij
Spíler neem je rechts de eerste doorgang, de Madách Imre út 28 29 . Ga links de Rumbach
Sebestyén u. in 30 , schuin tegenover de oude Rumbach-synagoge. Loop terug tot aan Király
u., ga links en daarna rechts de Anker köz in 31 . Steek de tramsporen over naar het Deák

Dob utca doorkruist. Daar zitten hippe restaurantjes, kroegen en clubs. In Erzsébetváros zijn
ook tal van kleine, trendy winkels, waar het heerlijk rondkijken is.

Ferenc tér. Loop door Fashion street (Déak Ferenc u.), sla linksaf op Bécsi utca 32 . Loop

WEINIG TIJD

Wandel richting de witte brug. Ga voor de brug links, langs het Március 15 tér 36 37 . Neem

Grote Synagoge + Szimpla Kert + Grote Markthal + Gozsdu Udvar + Nanushka

terug, ga linksaf en eet gebak op het plein 33 . Ga via de Vigadó u. naar de Donau 34 35 .

rechts de passage naar Váci u. en eindig je tocht met een plaatselijke lekkernij 38 .

1 GROTE MARKTHAL - LEUK OM TE DOEN

Vroeger had iedere wijk in Boedapest een eigen markthal (vásárcsarnok) met verse producten.
Enkele van deze hallen zijn nog in gebruik. De Grote Markthal (Nagy Vásárcsarnok) bedient
het centrum. Binnen zie je veel smeedijzer. Beneden is de visafdeling, op de begane grond
vind je groenten, fruit en vlees. Boven zijn souvenirkramen en eetstalletjes. Probeer daar een
lángos: gefrituurd plat brood, dat zoet of zout kan worden belegd. Hongaren eten hem het
liefst met zure room, kaas en ui.
vámház körút 1, ++36()-12176067, ma 6.00-17.00, di-vr 6.00-18.00, za 6.00-15.00, tram 2, 47,
49 of metro 4 fővám tér
2 LEVES. - ETEN & DRINKEN

Leves. (spreek uit als le-ves pont) betekent simpelweg 'soep punt'. Hongaren zijn dol op soep
en rond lunchtijd is het hier standaard druk. Het dagelijks wisselende menu bestaat uit vier
soepen. In combinatie met een belegde baguette is dit een gezonde, snelle en vullende
maaltijd die bovendien goed smaakt! De soep eet je aan een van de statafels of je bestelt een
take away en zoekt een bankje buurt van de Károlyi-palota. In de zomer is de verfrissende
(koude) fruitsoep een aanrader.
vámház körút 14, ++36()- 302417760, dagelijks 11.00-19.00, huf 990, metro m3, m4, tram 47,
47b, 49, bus 9, 15, 115, trolly 83 kálvin tér
3 RóZSAVöLGYI CSOKOLáDé - SHOPPEN

Bij Rózsavölgyi Csokoládé vind je chocolade en pralines van topkwaliteit. Er zijn bonbons
met speciale smaken, van bijvoorbeeld paddenstoelen, of bier. Neem een zakje mee met
chocolade voor warme chocolademelk op z’n Hongaars: gesmolten chocolade, zónder melk.
királyi pál utca 6, www.rozsavolgyi.com, +36()-308148929, ma-vr 10.30-18.30, za 12.00-18.00,
metro m3 kálvin tér
4 SONKAARCOK - ETEN & DRINKEN

SonkaArcok betekent ‘hamgezichten’, wat in het interieur op enkele foto’s ook grappig wordt
uitgebeeld. De moderne bistro in tapasstijl is gespecialiseerd in Spaanse en Hongaarse
hammen, salami’s en kazen. Heerlijk om een grote schotel met elkaar te delen. Er staan ook
lekkere warme gerechten op de kaart.
kecskeméti utca 2, www.sonkaarcok.hu, ++36()-17946137, zo-wo 11.00-0.00, do-za
11.00-2.00, huf 2000, metro m3, m4 kálvin tér
5 PETőFI LITERATUUR MUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De bekende Hongaarse dichter Sándor Petőfi (1823-1849) is onsterfelijk geworden met zijn
Nationaal Lied dat hij schreef en voordroeg bij het begin van de Hongaarse revolutie tegen de
Oostenrijkers in 1848. Het Petőfi Literatuur Museum, in het voormalige Károlyipaleis, laat zijn
werk én dat van andere Hongaarse schrijvers zien.
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károlyi mihály utca 16, www.pim.hu, ++36()-13173611, di-zo 10.00-18.00, entree huf 600 ,
metro m3, m4 kálvin tér
6 BELVáROSI DISZNóTOROS - ETEN & DRINKEN

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS

Belvárosi Disznótoros is een combinatie tussen een slagerij en een fastfoodrestaurant waar

colofon

je lekkere en vullende Hongaarse vlees gerechten kunt eten of meenemen. Op deze locatie
kun je enkel aan een statafel eten, maar bij het restaurant in Király u. kun je ook zitten.
Aanraders zijn de mangalitsa (wolvarken) en de hurka májas, een worst gevuld met rijst en

Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

lever. Als je per ongeluk de hurka véres bestelt, krijg je een worst gevuld met rijst en bloed.
károlyi utca 17, www.belvarosidisznotoros.hu, +36()-706022775, ma-za 9.00-19.00, huf 1600,
metro m3, bus 5, 7, 8E, 110, 112, 113E, 178 ferenciek tere
7 EVENTUELL - SHOPPEN

NAME

Een tiental ontwerpers is verbonden aan Eventuell. De basis voor alle ontwerpen in de winkel

Michaela Lilla Bos

is stof. Je kunt de veelal handgemaakte stoffen per meter kopen. Ook zijn de stoffen verwerkt
in gordijnen, beddenspreien, kussenhoezen, tafellakens, kleding en accessoires. Alles is
handgemaakt, dus je tikt hier unieke exemplaren op de kop.
nyáry pál utca 7, www.eventuell.hu, ++36()-13186926, ma-vr 11.00-18.00, za 10.30-14.00,
metro m3 ferenciek tere
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8 CENTRáL KáVéHáZ - ETEN & DRINKEN
Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

Centrál Kávéház is al jaren een begrip in de stad. Een plek om even rustig de krant te lezen
onder het genot van een kop koffie. Het huidige café is een exacte kopie van het originele uit
1887. Je kunt hier ook uitstekend eten.
károlyi mihály utca 9, www.centralkavehaz.hu, ++36()-12662110, dagelijks 8.00-0.00, huf
4000, metro m3 ferenciek tere
9 JéGBüFé / PáRISIGEBOUW - ETEN & DRINKEN

LOCAL

Het Jégbüfé, letterlijk ijsbuffet, is populair bij de Hongaren. Proef hier het gebak somlói
galuska (sponscake met chocoladesaus, nootjes en slagroom). Het café is gevestigd in het
Párisigebouw uit het begin van de 20e eeuw.
petőfi sándor u. 3, +36()-13186205, ma-di & do-za 7.00-21.30, wo 7.00-20.30, zo 8.00-21.30,
huf 500, metro m3 ferenciek tér
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NAME

MICHAELA LILLA 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
verassingen, je ontdekt 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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