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REJTETT KINCSEK BUDAPESTEN
Hagyd a járt utat, a tipikus turistalátványosságokat, és less be a város 

kevésbé ismert részeibe, fedezd fel a rejtett kincseit, amelyeket jellem-

zően csak az itt élők ismernek.

Eldugott kertek, sok száz év lenyomata és hamisítatlan pesti életérzés 

vár, ha letérsz az ösvényről. Keresd fel a helyiek kedvenc találkahelyeit 

a romantikus Palotanegyedben. Vagy irány a város állandóan nyüzsgő, 

multikulturális negyede, amelynek teraszain és street food udvarain egy 

fröccs mellett minden adott ahhoz, hogy egy kis időre kikapcsold a világ 

zaját. Gyűjts élményeket: miniatűr szobrok, sziklakórház, flippermúzeum, 

műemlékek a török időkből, hagyományos magyar ételeket felvonultató 

piac, és lélegzetelállító panoráma is vár rád. 

Ismerd meg igazán ezt a sokoldalú és modern, a tradícióit és történelmét 

mégis hűen őrző nagyvárost, Budapestet. A térkép a te kezedben van, 

csak kövesd az útvonalat, és hagyd, hogy magával sodorjon a lendülete.
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SZABADIDŐ ÉS SZÓRAKOZÁS
1. Flippermúzeum
2. Molnár János-barlang
3. A38 Hajó
4. SUP a Dunán
5. Zugligeti Libegő
6. Gyermekvasút
7. Ecseri piac

VALLÁSI HELYEK
8. Frankel Leó úti zsinagóga
9. Gül Baba Türbéje
10. Sziklatemplom

UTCÁK ÉS VÁROSRÉSZEK
11. Gül Baba utca
12. Clark Ádám tér
13. Palotanegyed
14. Nagymező utca
15. Műalkotások szerte a városban

Rejtett kincsek

térkép

BUDAPEST

PARKOK ÉS KERTEK
16. Füvészkert
17. Károlyi-kert
18. Filozófusok Kertje
19. Japán Kert

GASZTRO- ÉS ITALKULTÚRA
20. Belvárosi Piac (Hold utcai piac)
21. Karaván street food
22. Unicum Múzeum
23. Pálinka Museum Shop Bar

KULTÚRA
24. Sziklakórház Atombunker Múzeum
25. Budapest rejtett miniatűr szobrai
26. Lugosi Béla mellszobra a Vajdahunyad-várnál
27. Kiscelli Múzeum
28. Sörgyári Kolodko-szobrok
29. Anonymus szobra
30. Bélyegmúzeum

Részletek a másik oldalon



22. UNICUM MÚZEUM
A híres magyar sötét színű aperitif szülőhelyén a látogatók felfedezhetik az ikonikus 
ital történetét. A titkos receptre ugyan nem derül fény, de izgalmas élmény a 
többezer palack között sétálni, megcsodálni a hirdetési kampányok kreativitását, 
végül pedig egy kóstolóval zárni a látogatást.

Cím: 1095 Budapest, Dandár utca 1. Honlap: unicumhaz.hu

23. PÁLINKA MUSEUM SHOP BAR
A pálinka különleges helyet tölt be a magyar gasztronómiában és kultúrában, de 
csak kevesen ismerik különleges tulajdonságait és értékeit. A szórakozónegyedben 
nemrégiben nyílt Pálinka Museum Shop Bar alapítóinak célja, hogy változtassanak 
az emberek szemléletmódján és lehetővé tegyék turisták számára, hogy igényes 
környezetben kóstolhassák a nemzet elixírét.

Cím: 1061 Budapest, Király utca 20. Honlap: palinkaexperience.com

GASZTRO- ÉS ITALKULTÚRA

1. FLIPPERMÚZEUM
Budapest saját flippermúzeummal büszkélkedhet, ahol a látogató 130 flippert 
próbálhat ki, köztük a legöregebb darabot 1871-ből. A gépeket időrendbe és 
gyártó szerint rendezték. Érdemes a belső helyiségben kezdeni, ahol a flipper 
őse tekinthető meg 1871-ből (amely inkább egy fatáblához hasonlít), majd néhány 
különlegesség 1932-ből, végül az 1947-ben készült első magyar flippergép, oldalt 
igazi flipperekkel. Itt az is kiderül, hogy a flipper és a pinball nem ugyanaz. Az 
angol pinball kifejezést eredetileg olyan golyós játékokra használták, ahol a golyó 
egy függőleges játéktéren mozgott és csapok nehezítették a haladását. Amit ma 
flippernek hívunk, az 1940-ben jelent meg, amikor a flippereket, azaz műanyag 
„ütőket” adtak hozzá a játéktérhez. Ez átalakította a játékot és már nem csak a 
szerencsén múlott a kimenetele, így igazi játéktermi szórakozássá vált.

Cím: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 18. Honlap: flippermuzeum.hu

2. MOLNÁR JÁNOS-BARLANG
A Molnár János-barlang vízzel teli termokarsztrendszere a budai Rózsadomb alatt 
található. Legmélyebb pontja egészen 100 méterre nyúlik, a jelenleg ismert szakasz 
hossza pedig 5,5 km.

Cím: 1023 Budapest, Frankel Leó út 48.  Honlap: mjcave.hu

3. A38 HAJÓ
A népszerű rendezvényhelyszín öt külön teremmel rendelkezik, emellett léleg-
zetelállító kilátással és kitűnő hangrendszerrel, sokszínű látogatóközönséggel 
és gazdag koncertműsorral, amelyek jelentős részéről felvétel is készül. Az A38 
kulturális szórakoztatóközponttá fejlődött nemzetközi felhozatallal, étteremmel, 
bárral, koncertteremmel, nyitott terasszal és lounge térrel – mindez Budapest 
egyik legelragadóbb helyszínén, az éjszakai élet zászlóshajóján, amely kötelező 
látványosság a Dunán, nem beszélve arról, hogy Európa egyik legfelkapottabb klubja.

Cím: 1117 Budapest, Petőfi híd, budai oldal Honlap: a38.hu

4. SUP A DUNÁN
A SUP (az angol stand up paddle, azaz állva evezés kifejezésből) nagy népszerű-
ségnek örvend Magyarországon, mind a folyókon, mind a Balatonon. Budapesten 
szervezett SUP-túrákat kínálnak a reggeli órákban vagy naplementekor, de akár a 
jógát is ki lehet próbálni a SUP-deszkán.

Cím: 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 81. Honlap: suphungary.com

5. ZUGLIGETI LIBEGŐ
A Libegő szórakoztató alternatív közlekedési mód a Budai hegyekben. Zugliget és az 
Erzsébet-kilátóhoz vezető út között szállítja az utasokat, mindössze 15 perc nyugodt 
üldögéléssel a János-hegyre juthatunk, közben gyönyörködve a budai panorámában. 

Cím: 1121 Budapest, Zugligeti út 97. Honlap: bkv.hu

6. GYERMEKVASÚT
A Gyermekvasút Budapest egyik különleges látványossága. Ahogy más nosztal-
giavasutak esetében, itt is megtalálható jegypénztár, dízelmozdony, fényjelzők, 
váltók és menetrend. Azonban a vasutat itt gyermekek üzemeltetik. A budai 
Széchenyi-hegytől a Hűvösvölgyig halad a vasútvonal, keresztezve a Fogaskerekűt a 
Normafánál, illetve elhalad Budapest legmagasabb pontja, a János-hegy mellett is.

Cím: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 205. Honlap: gyermekvasut.hu

7. ECSERI PIAC
Budapest legnagyobb vintage, retro és használt dísz- és egyéb tárgyainak kin-
csesbányája a hatalmas területű Ecseri piac, amely a város déli részén található. 
Az árusok különböző „szakterületekre” specializálódtak – festmények, bútorok, 
könyvek, ruhák. Azonban a látogatók számára ez valódi kavalkád, végigsétálva a 
helyi társadalomtörténetbe is betekintést nyerhetnek.

Cím: 1194 Budapest, Nagykőrösi út 156. Honlap: ecseri.hu

8. FRANKEL LEÓ ÚTI ZSINAGÓGA
A neológ stílusú zsinagóga fontos szerepet tölt be a helyi zsidó közösség életében. 
A szertartások és imák a konzervatív/mászorti irányzathoz hasonlóak, azonban nem 
egalitárius szemléletmóddal rendelkeznek. A férfiak és nők külön ülnek mechitza 
(partíció) nélkül, az istentisztelet az askenázi imarendet követi. A zsinagóga 
1888-ban épült. Az 1920-as években egy lakóházat építettek köré, hogy védje az 
épületet, de egyben a hitközség számára is szolgált. A második világháború folyamán 
a zsinagógát istállóként használták, a lakókat pedig megölték vagy deportálták. Ma 
egy lakás van a zsidó közösség tulajdonában, a többiben pedig nem a közösséghez 
tartozó személyek élnek. Az udvarban található emlékmű felsorolja az 1944-ben 
deportált zsidó családok nevét.

Cím: 1023 Budapest, Frankel Leó út 49. Honlap: frankel.hu

9. GÜL BABA TÜRBÉJE
Gül Baba sírját újonnan felújított és megnyitott szépséges kert veszi körül. A műem-
lék az oszmán költőnek és filozófusnak, Gül Babának állít emléket, aki röviddel Buda 
török meghódítását követően hunyt el. Szobránál állva egészen a Dunáig húzódó 
festői látvány tárul elénk. Emellett felújították az ide vezető gyalogos utat is, amely 
a Margit-híd budai hídfője közelében indul.

Cím: 1023 Budapest, Mecset utca 14. Honlap: gulbabaalapitvany.hu

10. SZIKLATEMPLOM 
A templom bizonyítja, hogy a vallás valóban kőbe véshető. A Gellért-hegy mere-
dek sziklás déli oldalába vájt templom a Szabadság hídra néz, a Gellért Hotel és 
Gyógyfürdő közelében. A Sziklatemplom 1926 óta szent helynek számít, hiszen más 
templomoktól eltérően sokkal fenségesebb megnyilvánulása a vallásos hitnek. 

Cím: 1118 Budapest, Szent Gellért rkp. 1. Honlap: sziklatemplom.hu

11. GÜL BABA UTCA 
Ez a festői szépségű kis budai utca egyedülálló. Nincs még egy utca, amelynek 
hangulata ennyi romantikát sugároz ilyen közel a városközponthoz. A legszebb 
arcát akkor mutatja, ha a Mecset utca felől közelítünk a Türbe tér irányába (törökül 
halotti sír), ahol felfedezhetjük a rózsakert közepén álló 16. századi mauzóleumot 
– ez egy igazi romantikus randevúhelyszín. A látvány igéző, de az igazi kalandot a 
meredek középkori utca felfedezése rejti. Mivel a Gül Baba Türbéjénél nincs étel- 
vagy italárusító hely, pakoljanak maguknak elemózsiát. A Margitsziget közelsége 
csábító – ha idejük engedi, kellemes sétát tehetnek a szigeten.

Cím: 1023 Budapest, Gül Baba utca

12. CLARK ÁDÁM TÉR
A tér a skót mérnök magyarosított nevét viseli, aki nemcsak a Lánchíd, de a kör-
forgalom másik oldalán induló Alagút megálmodója. A Clark Ádám teret tekintik 
Budapest közepének. Ezt jelzi, hogy minden a fővárostól megadott távolságadatot 
innen számítanak, a Budai Várhoz felkúszó Sikló lábánál található 0 kilométerkőtől, 
amely szintén érdekes látványosság.

Cím: 1011 Budapest, Clark Ádám tér

13. PALOTANEGYED
A Nemzeti Múzeum mögött megbújó Palotanegyed a sokszínű VIII. kerület elegáns 
kapuja. Az egykori arisztokrácia városi házai állnak itt, a díszes villák lakhelyül 
szolgáltak, amikor vidéki birtokaikról a fővárosba látogattak. Ma ezek nagyértékű 
lakások, néhány épületben elegáns butikhotel működik, a Wenckheim-család egykori 
palotája pedig a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak ad otthont. 

Cím: 1088 Budapest

14. NAGYMEZŐ UTCA
A város színházi negyedének központja a Nagymező utca, amelyet gyakran emle-
getnek budapesti Broadway néven is. A járdát számos híres magyar színész láb-
nyomának lenyomata dísziti. Több nagy nevű intézmény található erre, köztük az 
Budapesti Operettszínház, amely az opera műfajának könnyed, humoros rokonának 
ad otthont. Az épületet két bécsi építész, Fellner és Helmer tervezte 1894-ben.

Cím: 1065 Budapest, Nagymező utca

15. MŰALKOTÁSOK A TŰZFALAKON SZERTE A VÁROSBAN
Budapest hemzseg a gyönyörű, de ütött-kopott épületektől, amelyek tűzfalai a 
bontások során gyakran eltűnnek. Azonban helyi és nemzetközi művészeknek és 
közösségeknek köszönhetően, akik lelkesen kidekorálták ezeket a falakat, a város 
mintegy hatalmas vásznaiként színpompás freskóknak és művészi graffitiknek 
adnak otthont.

Honlap: szinesvaros.hu, neopaint.hu

20. BELVÁROSI PIAC (HOLD UTCAI PIAC)
A Belvárosi Piac élénk színfolt a gasztrotérképen, hiszen hagyományos vidéki 
piachangulattal kecsegtet a város szívében. A modern piaccsarnok a neves 
Habsburg-kori építész, Czigler Győző tervei alapján készült, és ma két nagy termelői 
piacrészre van osztva – találunk itt friss zöldséget és gyümölcsöt, de a szürke-
marha- vagy mangalicahús és a street food kínálat miatt is érdemes ellátogatni ide.

Cím: 1054 Budapest, Hold utca 13. Honlap: belvarospiac.hu

21. KARAVÁN STREET FOOD
A Karaván Budapest leghíresebb romkocsmája, a Szimpla mellett található – ez 
még egy ok, hogy felfedezzük a Kazinczy utcát, a szórakozónegyed főutcáját. A 
szabadtéri ételudvaron számtalan food truck és stand kínál ínycsiklandozó finom-
ságokat, amelyek a helyszínen állva, de akár a hátsó padokra ülve is fogyaszthatók. 
A palettán megtalálható a Paneer széles sajtkínálata, a Zing szaftos burgerei, a 
Las Vegan’s vegán kreációi és az olyan nemzetközi ízek, mint az olasz Vespa Rossa 
vagy a MexKitchen.

Cím: 1075 Budapest, Kazinczy utca 18. Facebook: facebook.com/streetfoodkaravan
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PARKOK ÉS KERTEK
16. FÜVÉSZKERT
Budapest egyik ékköve, az ELTE Füvészkertje a VIII. kerület szívében rejtőzik. 
Kaktuszkiállítások, orchideanapok és botanikus klubok színhelye a varázslatos kert, 
ahol akkora vízililiomokat is megcsodálhatunk, amelyek akár egy felnőtt nő súlyát 
is elbírják. A Füvészkert története egészen az 1700-as évekig nyúlik vissza – több 
mint 12 000 növényfaj otthonául szolgált. A kert Molnár Ferenc híres regényében, 
A Pál utcai fiúkban is fontos szerepet kap.

Cím: 1083 Budapest, Illés utca 25. Honlap: fuveszkert.org

17. KÁROLYI-KERT
A Károlyi-kert Budapest legrégebbi kertje. Eredetileg a Károlyi család tulajdonában 
volt, de ma már a nyilvánosság is látogathatja a körbekerített francia stílusú kertet. 
Jól ismert gyönyörű növényeiről és virágairól, romantikus ösvényeiről és nyugodt 
hangulatáról. Ideális munka utáni pihenéshez, de érdemes leülni akár csak egy 
kávé elfogyasztására is, amit a környéken vásároltunk.

Cím: 1053 Budapest, Károlyi Kert

18. FILOZÓFUSOK KERTJE
Az Erzsébet híd felett, a Gellért-hegy fái között elrejtve húzódik meg a Filozófusok 
Kertje, ahol híres gondolkodók és vallási alakok szoborcsoportja található. Többek 
között Jézus, Buddha és Gandhi találkoznak itt „Egymás jobb megértéséért” 
(ahogy a talapzaton is olvasható). 

Cím: 1016 Budapest, Filozófusok Kertje

19. JAPÁNKERT
Zugló egzotikus látnivalója, a Japánkert 2020-ban megújulva nyitotta meg ismét 
kapuit. A kertet közel egy évszázada tervezték, és olyan hitelesre sikerült, hogy még 
a japán császár fia is megdicsérte, amikor 1931-ben nászútja során idelátogatott. 
A kertben helyet kapott egy japán teaház is, ahol teaceremóniákat rendeznek és 
egy kis tó is, a mandarinrécék nagy örömére. 

Cím: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 1. Honlap: vmszki.hu
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24. SZIKLAKÓRHÁZ ATOMBUNKER MÚZEUM
A Budai vár alatt található barlangot a második világháború és az 1956-os forradalom 
alatt valóban kórházként használták, majd a hidegháború során atombunkerré 
alakították. A viaszbábuk, az eredeti bútorok és eszközök képet adnak arról, hogyan 
is nézhetett ki a hely valódi csaták és háborúk idején. 

Cím: 1012 Budapest, Lovas út 4/c. Honlap: sziklakorhaz.eu

25. BUDAPEST REJTETT MINIATŰR SZOBRAI
Kolodko Mihály miniatűr szobrait mindig nagy érdeklődés övezi, bárhol bukkannak 
fel Budapesten. Az Instagram tele van a lenyűgözött látogatók fotóival, akik fővárosi 
tartózkodásuk során rábukkannak az egyik apró műremekre.

Honlap: kolodkoart.com Facebook: facebook.com/misha.kolodko

26. LUGOSI BÉLA MELLSZOBRA A VAJDAHUNYAD-VÁRNÁL
A német művész, Hartmut Zech 2003-ban készítette el a legendás magyar filmsztár, 
Lugosi Béla mellszobrát. Ugyanabban az évben júliusban barátaival Budapestre 
látogatott és magával hozta a szobrot, abban a reményben, hogy itt otthont talál 
neki. A Városligetben észrevett egy üres falmélyedést a Vajdahunyad-vár egyik 
sarkánál, és aznap éjjel barátai segítségével elhelyezte a szobrot a szoborfülkében, 
mintegy 3 méter magasban.

Cím: 1146 Budapest, Vajdahunyad sétány

27. KISCELLI MÚZEUM
Budapest egyik rejtett ékköve az óbudai Kiscelli Múzeum, ahol az egykori barokk 
kolostort különféle kincsekkel töltötték meg. A várostörténet iránt érdeklődők 
számára már a régi üzletek cégéreiből álló gyűjtemény önmagában is megér egy 
látogatást. Itt található az 1794-ben alapított Arany Oroszlán Patika rekonstrukciója 
is, néhány eredeti elemmel. 

Cím: 1037 Budapest, Kiscelli utca 108. Honlap: kiscellimuzeum.hu

28. SÖRGYÁRI KOLODKO-SZOBROK
A neves kőbányai Dreher Sörgyárnál 2020-ban felavatott két apró szobor Kolodko 
Mihály alkotásai, amelyeket a sörfőzde története és hagyományai ihlettek. Itt áll id. 
Dreher Antal szobra is az általa 1854-ben alapított gyár előtt, elegáns dolmányban, 
sétapálcával a kezében. A közelben két mokány lovacska húz egy söröshordókkal 
megrakott szekeret – Kolodko szobra egy másfél évszázaddal ezelőtt még szok-
ványos jelenetet elevenít meg. 

Cím: 1106 Budapest, Dreher Antal utca 3.

29. ANONYMUS SZOBRA
A városligeti Vajdahunyad-vár udvarán egy különös figura ül tollal a kezében, akinek 
arcát kámzsa takarja. Habár valóban névtelen, a szoborról úgy tudni, III. Béla isme-
retlen krónikását ábrázolja a 12. századból. A legenda szerint a toll megérintésével 
ihletet meríthet az írásban elakadt alkotó.

Cím: 1146 Budapest, Városliget

30. BÉLYEGMÚZEUM
Ez a szerény múzeum a régió egyik legkiemelkedőbb bélyeggyűjteményének ad 
otthont és ezáltal egy sajátos szemszögből mutatja be a magyar történelmet. Külön 
rész foglalkozik a 1848-as szabadságharccal, illetve a 18. századi Habsburg-kori 
postaszolgáltatásokkal Mária Terézia uralkodása alatt. A kihúzható fiókokon tárolt 
bélyegek a világ legkülönbözőbb pontjairól származnak, megtekinthető például az 
1840-es angol Penny Black is. 

Cím: 1074 Budapest, Hársfa utca 47. Honlap: belyegmuzeum.hu
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