knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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Deze route is vanpreview

JóZSEFVáROS &
FERENCVáROS

JóZSEFVáROS & FERENCVáROS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Bálna
Tamp & Pull
The Butter Brothers
Soul Café & Restaurant
ONE Fashion
Rombusz
Costes
Hongaars Nationaal Museum
Központi Antikvárium
Csendes Létterem
Lollipop Factory
Károlyi kert
Cukorka
Tisza
Uránia
Szent Rókus kapel
Fülemüle
A.P.A.
TRAP
Matrjoska
Fakopáncs Fajáték
Museum voor Toegepaste Kunst
Cserpes Tejivó
Corvin Mozi
De jongens van de Paulstraat
Holocaust Museum
Rengeteg
Élesztő
Trafó
Jedermann
Bazáruház
Zwack Museum
Beeldentuin
Művészetek Palotája
Ludwig Museum

ROUTE
józsefváros & ferencváros
OVER DE ROUTE

Historisch zijn deze twee wijken minder interessant en er valt niet veel te shoppen. Ben je
een museumganger, dan is de wandeling een must. Ervaar de nieuwe dynamiek in deze
wijken. De Bálna is fantastisch. Ga daar ook kijken als je deze route niet loopt, bijvoorbeeld als
je in de buurt van de Grote Markthal bent. In Ferencváros liggen de bezienswaardigheden wat
uit elkaar, maar je kunt ook per fiets doen. Langs de Donau ligt een goed fietspad.

DE WIJKEN

Józsefváros en Ferencváros waren voorheen minder goede buurten. Er is echter veel
opgeknapt en nu zijn deze wijken populair bij jongeren.
Józsefváros, of Jozefstad, stond in de jaren 20 en 30 bekend als ‘Chicago’. Er bevonden zich
hier statige gebouwen, zoals het Nationaal Museum, maar het was ook een wijk van
prostitutie en criminaliteit. De Múzeum körút, een boulevard met universiteitsgebouwen,
museum en boekhandels, is de afgelopen jaren gerenoveerd, net als de wijk erachter.
Vervallen panden zijn opgeknapt, straten heringericht, er is een winkelcentrum geopend en
galeries en winkels vestigden zich in deze voormalige achterbuurt.
De wijk is het decor van een van de bekendste Hongaarse boeken, De jongens van de
Paulstraat van Ferenc Molnár. De schooljongens uit het boek zijn vereeuwigd in een
beeldengroep, vlak bij de plek waar ze echt moeten hebben gespeeld.
Ferencváros kent een vergelijkbare reputatie en geschiedenis, maar is pas later ontstaan.
‘Fransstad’ werd aan het eind van de 19e eeuw volgebouwd met huizen voor arbeiders, en
het is nu nog steeds de arbeiderswijk van de stad. Als je vanaf het vliegveld naar het centrum
van Boedapest rijdt, kom je de stad binnen door deze wijk met troosteloze flats. Dichter bij het
centrum staat het opvallende gebouw van het Museum voor Toegepaste Kunst.
Ook in Ferencváros is de afgelopen jaren geïnvesteerd. Aan de Donau zijn woningen en
kantoren gebouwd, en er is een Kunstenpaleis gekomen, met concertzalen en het Ludwig
Museum. Aan de kant van de Szabadság híd (Vrijheidsbrug) is de Bálna een blikvanger, een
hypermodern gebouw dat eruitziet als een glazen walvis. De Ráday utca is nu een autoluwe
straat vol kroegen en restaurants.

WEINIG TIJD

Csendes Létterem + Élesztő + Hongaars Nationaal Museum + Matrjoska + Bálna

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.70 km)
Laat je opslokken door de grote glazen walvis 1 . Ga naast de universiteit de Czuczor u. in en
drink een bak koffie 2 . Loop daarna links naar de warme bakker 3 . Neem rechts de Mátyás
u. en ga dan links voor restaurants en mode 4

5

6

7 . Loop via het Kálvin tér de Múzeum

körút in, langs het Nationaal Museum 8 waar het beeld van de dichter Petőfi in de tuin staat.
Steek de Múzeum körút over 9 . Neem links de Ferenczy István u. 10 naar Magyar u. Daar
vind je hippe kleding 11 en een parkje 12 . Ga met zoete trek bij huisnummer 10 de
binnenplaats op voor suikerstokken 13 . Verlaat het gebouw aan de kant van Múzeum körút en
ga links. (Na sluitingstijd van de winkels en op zondag loop je rond het blok.) Ga links naar de
Károly körút en haal een paar hippe wandelschoenen 14 . Loop om de hoek de Rákóczi út in en
steek over 15 16 . Wandel rechts de Gyulai Pál u. helemaal uit 17 . Ga rechts, twee keer links
en dan weer rechts de Horánszky u. in 18 . Ga links de Krúdy Gyula u. in. Neem bij de kerk
links de Mária u. en probeer te ontsnappen 19 . Ga terug langs het plein en probeer de
Russische keuken 20 . Loop de Mária u. uit langs het houten speelgoed 21 , tot aan de brede
Üllői út die je oversteekt naar het Museum voor Toegepaste Kunst, met het opvallende groengele dak 22 . Het grote kruispunt verderop steek je schuin over naar de Corvin köz 23 24 .
Loop links langs de bioscoop op zoek naar de beelden van de jongens van de Paulstraat 25 .
Loop via de Kisfaludy u. weer naar de Üllői ut, ga links, steek over en ga rechts de Páva u. in.
Wandel naar het moderne gebouw van het Holocaust Museum 26 . Ga rechts de Tüzoltó u. in
27 28 29 . Loop deze straat helemaal uit en ga links de Ferenc körút op, een deel van de

‘grote ring’. Neem net voor de brug rechts Ráday u., richting Jedermann 30 . Ga de Ferenc
körút links weer op en steek over naar de Mester u.. Loop die in en ga rechts bij de Dandár u.
31 . Loop deze straat helemaal uit tot de Soroksári ut, waar je aan je linkerhand het Zwack

Museum kunt bezoeken 32 . Ga links, steek de baan over en loop ongeveer 100 meter langs
de kantoorgebouwen totdat je daartussen rechtsaf kunt richting de Donau. Via het
beeldenpark 33 wandel je naar het Kunstenpaleis 34 , met onder meer het Ludwig Museum
35 .

Deze route is van preview
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1 BáLNA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Klinkende namen zijn Doridea, Mark Laufer, Gion en Es-tu un Ange?. Mode met klasse, made

Het moderne gebouw naast de Donau ziet er niet alleen uit als een walvis, het kreeg ook die
naam: Bálna. De walvis van glas, gevangen tussen twee 19e-eeuwse pakhuizen, is een
ontwerp van de Nederlandse architect Kas Oosterhuis. Boedapest hoopt dat de Bálna een
wereldwijd herkenbare blikvanger wordt, zoals de opera van Sydney, of het Centre Pompidou
in Parijs. Je vindt er een kunstgalerie, antiekzaakjes, biovoeding en cafés. Invulling van de
commerciële ruimtes verloopt moeizaam, maar wandel gerust door het bijzondere gebouw.
fővám tér 11-12, www.balnabudapest.hu, ma-do 10.00-20.00, vr-zo 10.00-22.00, entree gratis,
tram 2 of metro m4 fővám tér
2 TAMP & PULL - ETEN & DRINKEN

in Hungary.
ráday utca 9, www.onefashionbudapest.com, +36()-203783795, ma-vr 10.00-18.00, za
10.00-14.00, metro m3, m4 kálvin tér
6 ROMBUSZ - ETEN & DRINKEN

Rombusz is een tuin met terras midden in Ráday u., een gezellige straat vol restaurantjes en
barretjes. In de warme maanden is deze plek vooral geschikt om in de zon een drankje te
drinken en een snack te eten, tijdens de winter kun je deze plek beter overslaan. In het
garageachtige gedeelte kun je een potje csocsó spelen: tafelvoetbal. Zoals bij ons typische
kroegspellen darten en biljarten zijn, is tafelvoetbal kroegspel nummer één in Hongarije.

Voor een perfect gezette koffie ga je naar Tamp & Pull. Naam en logo verwijzen naar termen
uit het baristataaltje: ‘tamp’ is het aandrukken van de gemalen koffie met een stamper, ‘pull’
is het laten lopen van de espresso, met juiste druk en tijd. Blikvanger in de bar is de
espressomachine in een glazen omhulsel, zodat je ook de binnenkant kunt zien. Eigenaar
Attila, een barista die internationale prijzen heeft gewonnen, heeft die zelf ontworpen.
czuczor utca 3, www.tamppull.hu, +36()-306683197, ma-vr 7.00-19.00, za-zo 11.00-18.00,
espresso huf 395, tram 2 of metro m4 fővám tér

Probeer eens tegen een local te spelen, een grote kans dat je wordt ingemaakt.
ráday u. 10, ++36()-704020303, dagelijks 10.00-0.00, huf 580, metro m3, tram 47, 47b, 49,
bus 9, 15, 115 kalvin tér
7 COSTES - ETEN & DRINKEN

Costes was in 2010 het eerste restaurant in Hongarije dat een Michelinster ontving, dankzij de
kookkunsten van de Portugese chef Miguel Rocha Vieira. Je kunt in het stijlvol ingerichte

3 THE BUTTER BROTHERS - ETEN & DRINKEN

The Butter Brothers. Een joviale naam, en zo zijn deze warme bakkers zelf ook. Hier vind je
heel lekkere croissants, koeken en brood. Alles wordt ter plekke gebakken. Op een bord zie je
welk granenbrood ze vandaag in de aanbieding hebben. Probeer de notencroissants, chokis

restaurant à la carte eten of kiezen voor een van de verrassingsmenu’s. Daarbij kun je een
wijnarrangement passend bij de verschillende gangen nemen. Let wel, het restaurant heeft al
een hele tijd verhuisplannen. Kijk op de website zeker even het adres na.
ráday utca 4, www.costes.hu, +36()-12190696, wo-zo 18.30-0.00, huf 10.000, metro m3, m4
kálvin tér

csiga (chocoladeslak) of een koek met turo (Hongaarse zurige cottage cheese). Ook hun
gekoelde jegeskavé (koffie verkeerd) is een topper.
lónyay utca 22, www.butter-brothers.com, +36()-304843213, ma-vr 7.00-19.00, za 8.00-13.00,
croissant huf 220, metro m3, m4 kálvin tér

Op de trappen van het Hongaars Nationaal Museum (Magyar Nemzeti Múzeum) las dichter
Sándor Petőfi zijn Nationaal Lied voor. Het markeerde het begin van de revolutie tegen de

4 SOUL CAFé & RESTAURANT - ETEN & DRINKEN

Het is moeilijk kiezen bij het gezellige Soul Café & Restaurant, de menukaart is zeer
uitgebreid. De keuken is mediterraan met een Hongaarse twist. Zo serveren ze pasta’s,
kaasgerechten, Hongaarse stoofschotels en tal van vlees- en visgerechten. O ja, kijk ook even
op het dagmenu dat op het etiket van de wijnfles op tafel staat, voor nóg meer opties.
ráday utca 11-13, www.soulcafe.hu, +36()-12176986, dagelijks 12.00-1.00, huf 3000, metro
m3 kálvin tér
5 ONE FASHION - SHOPPEN

Modeontwerpster Dora Abodi heeft het aanbod van haar winkel ONE Fashion (voorheen
bekend als Showroom R9, wat ze dan ook op de etalage laat staan) fors uitgebreid. Je vindt er
niet alleen jurken en accessoires van haar hand, maar ook van een vijftiental collega’s.

Deze route is van preview

8 HONGAARS NATIONAAL MUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

5

Habsburgers in 1848. Het museum vertelt chronologisch de Hongaarse geschiedenis. Er
worden hier ook vaak interessante, tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd.
múzeum körút 14-16, www.hnm.hu, +36()-13382122, di-zo 10.00-18.00, entree huf 1600,
metro m2 astoria
9 KöZPONTI ANTIKVáRIUM - SHOPPEN

Een neonlicht met uiltje wijst je de weg naar het Központi Antikvárium. Deze statige
antiquair is er al sinds 1885. Veel Hongaars uiteraard, maar er is ook een ruime afdeling oude
Engelse en Duitse boeken, onder meer over kunst en reclame. Af en toe hebben ze ook
vintage reclameaffiches in de etalage. Die zijn erg mooi, maar er hangt meestal ook een stevig
prijskaartje aan.
múzeum körút 13-15, www.kozpontiantikvarium.hu, +36()-13173514, ma-vr 10.00-18.00, za
10.00-14.00, metro m2 astoria
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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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