MAGYARORSZÁG
neked
Bakancslista
Budapest és környéke

BEVEZETŐ

Magyarország a csodák kimeríthetetlen forrása, így egész évben érdemes
elindulni itthon, hogy felfedezzük az ország megunhatatlan, folyton változó
színeit. Ha egyszer úgy döntesz, itt az ideje még jobban megismerni természeti,
kulturális kincseinket, a hazai élménylehetőségeket, csak hagyd, hogy minden
út egy újabb csodához vezessen. Nézz körül egy vitorlásról a Balaton közepén, a
Mecsek lélegzetelállító csúcsain, vagy épp a végtelennek tetsző Alföld vidékén.
Fedezd fel a lépten-nyomon megbúvó történeteket, több száz éves városokat,
épületeket, és egyet biztosan ígérhetünk: életre szóló kalandokban lesz részed!
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BUDAPEST
ÉS KÖRNYÉKE

Ha Pest megér egy estet, akkor a főváros egésze és a környék települései
egy egész hetet is! A klasszikus látnivalókon túl Budapest és a Dunakanyar
megannyi apró titkot rejt: a szentendrei templomtornyok, a Duna szigetei, a
Visegrád környéki túraútvonalak, Pest legendás kertjei és az Etyeki borvidék
csak egy-egy szelete annak a sok csodának, amit most megkísérlünk
felvonultatni. Magyarország fővárosában és a környékén évszaktól függetlenül
biztosan találunk egy sor felfedezésre váró újdonságot!
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BUDAPEST
ÉS KÖRNYÉKE
Budapest egy olyan nagyszerű világváros, ahol a hagyomány és az innováció,
a történelem és a fiatalos modern pezsgés egymást kiegészítve nyújt
felejthetetlen élményeket a látogatóknak. Nehéz olyan várost találni, ahol
ennyire könnyű világörökségi helyszínekre lelni sétálás közben, és olyan város
is kevés van, ahol egyedülálló, középkori falak között még ma is üzemelnek a
gyógyvizes fürdők.
Budapest egy sokszínű metropolisz, ahol mindig sodró és mozgalmas az
élet. A város festői környezete, természeti és épített öröksége, lenyűgöző
épületei, világhírű termálfürdői, sokoldalú gasztronómiája, virágzó divat- és
dizájnkultúrája, valamint rendkívül gazdag kulturális élete mind hozzájárulnak
ahhoz, hogy fővárosunk egyedülállóan izgalmas legyen. A város pezsgő
hangulata minden érzéket megmozgat, dinamizmusa, sokszínű kultúrája
magával ragadja a látogatót. A Dunakanyarból elénk táruló festői látkép, vagy
a Pilis hegység számos gyalogos és kerékpáros túrája, a környező városok
gazdag történelmi és kulturális kínálata pedig olyan élmények, amelyeket
mindenkinek érdemes átélni és felfedezni.

Éjszakai látkép, Lánchíd, Budapest
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Kultúra

33. Margitszigeti Vadaspark

9.

Országház

34. Csodák Palotája

10.

Szent István-bazilika

11.

Budai Vár

12.

Mátyás-templom

35. Nagy Vásárcsarnok
36. Hold utcai Piac

Gasztronómia

13.

Hősök tere

14.

Dohány utcai Zsinagóga

37. Street Food Karaván

15.

MÜPA - Művészetek Palotája

38. Etyek
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Liszt Ferenc Zeneművészeti

37
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17.

Magyar Állami Operaház

39. Onyx

18.

Széchenyi Lánchíd

40. Costes

19.

Grassalkovich-kastély, Gödöllő

20. Salamon-torony, Visegrád
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21.

Esztergomi Bazilika

22. Váci történelmi belváros

41.

Borkonyha

42. Costes Belváros
43. Bábel
44. Stand Étterem

23. Szentendrei Skanzen

Budapest
Siófok 104 km
1 óra 5 perc

Győr 121 km
1 óra 23 perc

Szeged 175 km
1 óra 50 perc
Eger 140 km
1 óra 42 perc

Pécs 210 km
2 óra 15 perc

Sopron 213 km
2 óra 30 perc

Debrecen 231 km
2 óra 25 perc
Gyula 225 km
2 óra 42 perc

Tokaj 231 km
2 óra 33 perc

HŐSÖK TERE
VÁROSLIGET
HALÁSZBÁSTYA

BAKANCSLISTA
HA CSAK EGY NAPOD VAN BUDAPESTEN

MÁTYÁS-TEMPLOM
ISMERD MEG BUDAPEST CSODÁIT!
SZERETNÉD MINÉL ALAPOSABBAN MEGISMERNI
BUDAPESTET, DE KEVÉS AZ IDŐD? SEGÍTÜNK!
IGAZ, EGYETLEN NAP ALATT CSUPÁN KÓSTOLÓT
KAPHATUNK BUDAPEST CSODÁIBÓL,
UGYANAKKOR ITT RÖVID IDŐ ALATT IS BŐSÉGESEN
FELTÖLTEKEZHETSZ ÚJ ÉLMÉNYEKKEL
AZ ÉV BÁRMELY SZAKÁBAN.

Budapest fennkölt szépsége leginkább a hatalmas tereken mutatkozik meg,
ahol szemed elé tárul az ország hosszú, mozgalmas történelme. A felfedezést
érdemes a Parlamentnél és a Kossuth térnél kezdeni. Az épület külseje és
belseje egyaránt elképesztő látványt nyújt, ráadásul közkedvelt hagyományok
színteréül is szolgál: itt láthatod az őrségváltást vagy a honvédségi zenekar
fellépéseit.
A következő kihagyhatatlan helyszín a Hősök tere, amely egy nagyszabású
tisztelgés a honfoglaló magyar fejedelmek előtt. A tér közvetlen környezetében
található több múzeum, és a Városliget is, amely jó időben mindig megtelik
élettel, hiszen ez a hatalmas park tavakkal, padokkal, tágas rétekkel ideális
helyszín a szabadtéri játékokhoz, a kutyasétáltatáshoz, családi piknikekhez
vagy akár csak a napsütés élvezetéhez.
Egy egynapos városnézés keretében mindenképpen meg kell látogatnod a
busszal könnyen megközelíthető Várnegyedet is. A Várban található néhány
Budapest legnevezetesebb helyszínei közül, köztük a Halászbástya és a
Mátyás-templom, ahonnan pompás kilátás nyílik a város egészére.
Halászbástya, Budapest
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SZENT ISTVÁN BAZILIKA
Ha maradt még egy pár órád, látogasd meg a belvárost is a pesti oldalon,
és tekintsd meg azon nevezetes vallási épületeket, amelyek szerves részei
Budapest múltjának és jelenének is. Kiemelkedik közülük a monumentális
Szent István Bazilika, amelynek tornyából lélegzetelállító kilátás nyílik az egész
városra, illetve a Dohány utcai Zsinagóga, amely Európa legnagyobb zsinagógája.

DOHÁNY UTCAI ZSINAGÓGA

Az élményekkel teli nap után érdemes egy kellemes vacsorát elkölteni
Budapest egyik kiváló éttermében, és közben akár végig is nézni azokat a
remek fényképeket, amelyeket a nap folyamán készítettél! Egész biztosan
elkezded tervezni a következő látogatásodat – akár egy hétre is!

Nagy Zsinagóga, Budapest
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LÁNCHÍD
SZABADSÁG HÍD
2-ES VILLAMOS

BAKANCSLISTA
HA EGY HÉT VÉGÉD VAN BUDAPESTEN

ANNYI ÉLMÉNY VÁR RÁD!
ÚGY GONDOLOD, HOGY EGYETLEN NAP BUDAPESTEN
KORÁNTSEM ELÉG? EGYETÉRTÜNK, ÉS SZERETNÉNK
MEGMUTATNI, HOGY MI MINDENT LÁTHATSZ
ÉS TAPASZTALHATSZ EGY HÉTVÉGE ALATT; MENNYI
NAGYSZERŰ ÉLMÉNY VÁR RÁD
A MAGYAR FŐVÁROSBAN.

Köztudott, hogy Budapest a Duna két partján terül el, de kevesen ragadják meg
az alkalmat, hogy megcsodálják a folyón átívelő hidakat. Egyes hidak persze
inkább funkcionálisak, mint látványosak, de még azokról is csodálatos látvány
nyílik az örökké áramló, változó Dunára. A budapesti hidak közül elsőként talán
mindenkinek az egyik legjelentősebb történelmi háttérrel rendelkező Lánchíd
jut eszébe (ez volt a legelső állandó átkelőhely), míg a Szabadság híd a turisták
által legszívesebben látogatott helyen szeli át a folyót. Nyáron előfordul, hogy
lezárják a hidat az autóforgalom elől. Ilyenkor szabadon lehet piknikezni,
sörözni, jógázni vagy akár csak élvezni azt, hogy egy ilyen rendhagyó helyen
lehet lazítani.
Ha jobban meg szeretnéd ismerni Budapest hídjait, szállj fel egész Európa talán
legfestőibb villamosútvonalára, a 2-es villamosra, amely teljes hosszán a Duna
mentén halad és gyönyörű kilátást biztosít a folyóparti városképre. Ha másféle
perspektíva érdekel, akkor a hajótúrát is kipróbálhatod! Külön városnéző hajók
is vannak, de a BKK is nyújt menetrend szerinti hajószolgáltatást.

A Lánchíd képe a Budai Váralagútból, Budapest
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VÁSÁRCSARNOK
Ha már úgyis a Szabadság hídnál vagy, semmiképp nem szabad kihagynod
a Vásárcsarnokot, ahol a hazai ízek találkoznak a remekbe szabott építészeti
megoldással! Akár friss zöldségeket vagy gyümölcsöket, akár húsárut, akár
kézműves mű- és emléktárgyakat keresel, a Vásárcsarnokban mindenképpen
megtalálod a számításodat. A nagy nyüzsgésben órákon át lehet itt barangolni,
majd pedig a csarnok emeletén egy forró lángossal a kezedben tekinthetsz le
a vásári forgatagra.

KIRÁLY FÜRDŐ
RUDAS FÜRDŐ
SZENT LUKÁCS FÜRDŐ

Az eseménydús nap után nem árt időt szánni egy kis kényeztető relaxációra.
Arra pedig aligha adódik jobb lehetőség, mint Budapest egyik világhírű
gyógyfürdőjében. Tudjuk, hogy hazánk a termálvizek országa, így Budapestet
bátran nevezhetjük a gyógyfürdők fővárosának.

SZÉCHENYI FÜRDŐ

Budapesten a Király fürdő fesztelen törökfürdő-jellegétől a Rudas fürdő
eklektikus szépségéig mindenki megtalálja a neki valót. Mindenképpen
említést érdemel persze a Szent Lukács fürdő, amely a víz csodás gyógyító
erejéről nevezetes, valamint a „fő attrakció”, a Széchenyi fürdő. Minden
fürdő kínálata egyedi, és mindegyik kellemes kikapcsolódást nyújt neked és
családodnak is. Lazíts a csodaszép helyszínen elterülő forró vagy hideg vizes
medencékben, vedd igénybe a wellness-szolgáltatásokat és kényeztesd
magad egy masszázzsal!
Vásárcsarnok, Budapest
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SZENTENDRE
ESZTERGOM
DUNAKANYAR

BAKANCSLISTA
HA FELFEDEZNÉD BUDAPEST KÖRNYÉKÉT IS

VISEGRÁDI KIRÁLYI
PALOTA
GÖDÖLLŐI KIRÁLYI
KASTÉLY

FEDEZD FEL A BUDAPEST KÖRNYÉKÉN REJLŐ KINCSEKET!

Ha egy kicsit több időd van, messzebb is barangolhatsz, és felfedezheted
a főváros környékén található településeket is. Szentendre csupán egy
ugrásnyira van a fővárostól: HÉV-vel vagy akár hajóval is elérhető. A városka
szűk macskaköves utcáin lépten-nyomon tetten érhető a magyar történelem, a
kávézói és utcai zenészei pedig különleges hangulatot teremtenek. Szentendre
a szuvenírek vásárlásához is ideális helyszín. Ha pedig egy kis édességre vágysz,
ne felejtsd el kipróbálni a helyi készítésű marcipánt!
Ezután haladj tovább Budapest környékének felfedezésében, ismerd meg
Esztergomot, országunk korábbi fővárosát, élvezd a Dunakanyar csodás
látványát a visegrádi királyi palotából, vagy látogasd meg Budakeszi
vadasparkját.
Gödöllő is méltán népszerű választás, a város rengeteg történelmi jelentőségű
épületet rejt, így akár egy egész napra is belefeledkezhetsz a barangolás
örömébe. Természetesen kihagyhatatlan a pompázatos, barokk stílusban épült
királyi palota, de a helyi vadasparkot is érdemes meglátogatni.
A gödöllői királyi kastély Magyarország egyik legcsodálatosabb kastélya, már
csak mérete miatt is. Ez ugyanis a világ egyik legnagyobb barokk kastélya.
Az Osztrák-Magyar Monarchia idején ez volt Erzsébet királyné (Sissi) nyári
rezidenciája. Sissi nagyon szerette ezt a helyet, és mint köztudott, a magyarok
is örökre a szívükbe zárták a királynét.

Keresztelő Szent János-templom, Szentendre
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AZ EZERARCÚ
BUDAPEST

Sokan nevezik Budapestet a Duna királynőjének – és jó okkal: nincs még
egy olyan hely, ahol a folyó ilyen kendőzetlenül mutatná meg szépségét!
Egyértelműen a Duna a város leginkább meghatározó ikonja, amely
elválasztja Budát Pesttől, a két városrész kapcsolatát pedig a rajta átívelő
emblematikus hidak biztosítják. Nem csoda, hogy a Duna-parti látkép az
UNESCO Világörökség részét képezi, és megállapítják, hogy az „egyike a világ
kiemelkedően szép urbanisztikai látképeinek”.
A Gellért-hegyről – a város egyik legmagasabb pontjáról – vagy a Halászbástya
legendás tornyairól letekintve a panoráma sokakat megbabonáz. Arany és
márvány, majolika kerámia és kristályüveg: tömérdek fényűző épület B udapestszerte. A leglátványosabbak közé tartozik a világ harmadik legnagyobb
parlamenti épülete, a hatalmas Duna-parti paloták és a Mátyás-templom,
amely szintén a Világörökség részét képezi. A Budapestre látogatókat rendre
lenyűgözi az a sokszínűség, melyet a római kori romok, a gótika, az eklektika és
a modernizmus egyvelege alkot.
Nem mehetünk el szó nélkül Budapest gazdag és változatos kulturális élete
mellett sem: a magyar főváros szinte minden szegletében felsejlik az ezeréves
magyar kultúra.
De a föld alatt is lelhetsz kincseket: Budapest központjának közelében különleges
természeti értékeket rejtő barlangok találhatók. A Szemlő-hegyi barlang
kristályformációiról nevezetes, a Pál-völgyi barlang pedig a gyönyörű cseppkőalakzatairól; ráadásul a budai vár alatt egy egész földalatti birodalom terül el: itt
található a legnagyobb összefüggő pincerendszer Magyarországon, összesen
körülbelül tíz kilométer hosszan.

Lánchíd és Országház, Budapest
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MÓKA GYEREKEKNEK

Budapest rengeteg programot és élményt kínál felnőttek számára, de
ha gyerekekkel együtt utazol, akkor is számos kikapcsolódási lehetőség
kínálkozik: még a legkisebbek számára is jutnak kalandok és életre szóló
élmények. Önfeledt mókát vagy szórakoztató, ám tanulságos időtöltést
keresel? Budapesten mindezt meglelheted.
A Városligetben elterülő Fővárosi Állat- és Növénykertben majdnem
annyiféle állatfajta található, mint Noé bárkájában. Aki közelről akar látni
zsiráfot, oroszlánt vagy akár rozsomákot, annak mindenképpen érdemes ide
ellátogatnia.
A János-hegyen is érdemes kirándulni egyet. Nyáron élvezheted a természet
szépségét, télen pedig ideális helyszín a szánkózásra vagy hóember építésére.
A János-hegyre Gyermekvasúttal is felmehetsz, amelyen kisiskolás gyermekek
látják el a szolgálatot. De akár a Libegőt is használhatod, ráadásul onnan
gyönyörű kilátás tárul eléd az egész fővárosra.
A város közepén, az Erzsébet téren található hatalmas Óriáskerékről pedig
részleteiben is megfigyelheted Budapest szépséges sziluettjét. Egy menetben
háromszor fordul körbe a kerék, így mindenfelé szabadon nézegethetsz.
A Csodák Palotája tulajdonképpen egy óriási játszóház: több mint 100
interaktív, izgalmas játékkal és kiállítással tanítja a gyerekeket a tudományra.
Itt nyugodtan összefogdoshatják a kicsik a kiállított tárgyakat, senki sem bánja.
Sőt, pont ez a lényeg!
A Tropicariumban az óceán mélyén lakozó tengeri életformákat tekintheted
meg tökéletes biztonságban, az akvárium látványalagútjának köszönhetően.
Fejed fölött hatféle cápa és rája úszik.

Zugligeti Libegő, Budapest
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BUDAPEST,
A GYÓGYFÜRDŐK
KIRÁLYNŐJE

A Margitsziget zöld oázisában található a Palatinus, a város legrégebbi
szabadtéri strandja. 1919 óta folyamatosan üzemel, manapság pedig
szórakoztató vízicsúszdákkal és 14 medencével várja vendégeit. Az újabb
építésű Aquaworld – melynek kialakítását az Angkorvat templomegyüttes
ihlette – kalandra csábítja a családokat. 15 medencét, 11 vízicsúszdát és óriási,
átívelő hidakkal ellátott vízfelületet biztosít.

A VILÁG EGYETLEN MÁSIK FŐVÁROSÁBAN SEM
TALÁLHATÓ ANNYI TERMÁLFORRÁS, MINT
BUDAPESTEN. HŐMÉRSÉKLETÜK A LANGYOSTÓL
EGÉSZEN A 77 °C FORRÓSÁGIG TERJED. BUDAPESTI
LÁTOGATÁSODAT A SOK-SOK ÉPÍTÉSZETI MŰREMEK ÉS
VILÁGÖRÖKSÉGHEZ TARTOZÓ LÁTKÉP MEGTEKINTÉSE
UTÁN FELTÉTLEN ÉRDEMES EGY MÁRTÓZÁSSAL ZÁRNI
VALAMELYIK TERMÁLFÜRDŐ GYÓGYÍTÓ VIZÉBEN.

A Városliget dús lombjai között bújik meg a káprázatos Széchenyi-fürdő, az
Osztrák–Magyar Monarchia csodálatos emléke. Összesen 21 medence várja a
vendégeket, közülük három szabadtéri. Nappal az idősebbek a vízben lebegve
sakkoznak: ez egy jellegzetesen budapesti látvány.
A Gellért-hegy lábánál található Gellért fürdő szintén egy ikonikus helye
Budapestnek. A szecessziós dekorációk, türkizkék Zsolnay porcelán
burkolólapok és kristályüveg ablakok számtalan híres fürdőzőnek nyújtottak
pompás élményt, Richard Nixontól Ryan Goslingig. Egy másik nagy kedvenc a
Lukács fürdő: valóságos zarándokhely, emléktáblák sokaságával, amelyeken a
látogatók köszönetüket fejezik ki az intézménynek csodálatos gyógyulásukért.
Alapos felújítás után a 16. századi Veli bej fürdő ismét eredeti pompájában
ragyog, mozaikos díszítéseivel a török örökséget idézve. A közel fél évezrede
épült Rudas fürdő felújítása után is megőrizte oszmán hagyományait, a tetején
található pezsgőfürdőből káprázatos látvány nyílik a városra.
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5 FRISSEN FELÚJÍTOTT
BUDAPESTI MŰEMLÉK
Budai Vigadó
Az 1900-ban elkészült eklektikus épület – ahol régen elegáns táncestélyeket és
hangversenyeket tartottak – most a Hagyományok Házának és Magyar Állami
Népi Együttes műsorainak otthona.
1011 Budapest, Corvin tér 8.; hagyomanyokhaza.hu
Régi budai városháza
A 800 éves múltra visszatekintő épületben bámulatos építészeti bravúrral
keveredik a barokk elegancia, a középkori részletek és az ősrégi vörösfenyő
gerendákkal vegyített modern terek.
1014 Budapest, Szentháromság utca 2.
Gül Baba türbéje
Muzulmán zarándokhely, de népszerű romantikus randi helyszín is a
rózsakerttel szegélyezett budai síremlék. A felújítás óta van kiállítóhelye,
teaháza és több konferenciaterme is.
1023 Budapest, Mecset utca 14.
Várkert Kioszk
Az Ybl Miklós tervezte neoreneszánsz épület eredetileg a szivattyúházat
rejtette, de működött itt elegáns kávéház és kaszinó is. A felújítás után az Ybl
Budai Kreatív Ház nyitott meg benne.
1013 Budapest, Ybl Miklós tér 9.; budaikreativhaz.hu
Párisi udvar
Visszanyerte régi fényét a belváros egyik legizgalmasabb épülete is, az
eklektikus, mór-bizánci stílusjegyekkel tarkított, üvegkupolás passzázsáról
híres egykori Belvárosi Takarékpénztár.
1052 Budapest, Ferenciek tere 10.

Gül Baba türbéje, Budapest
26

27

A LEGSZEBB NAPKELTÉK
ÉS NAPNYUGTÁK
A DUNA PARTJÁN

Persze a naplemente éppen olyan szép. Megértjük, ha egy kellemesen
fárasztó, mozgalmas budapesti nap után nincs kedved korán kelni, és
inkább ezt az élményt választod. Naplementében fürdőzéshez pedig talán a
legszebb környék a Duna partja. Tökéletes program egy budapesti nap méltó
lezárásához!
A belvárosi partszakasztól akár messzebbre is elkalandozhatsz déli irányba, és
leülhetsz a padokra a Nemzeti Színház és a Művészetek Palotája környékén. Ez
a hely ugyanis leginkább a nyugalmáról ismert: itt elkerülheted a tömeget és a
nyüzsgést, ha épp nyugalmasabb kikapcsolódásra vágysz.

HA BUDAPESTEN JÁRSZ, ÉRDEMES KORÁN FELKELNI,
AZ ARANYSZÍNŰ FÉNYBEN ÚSZÓ VÁROS HAJNALBAN
EGÉSZEN MÁS ARCÁT MUTATJA, MINT NAPKÖZBEN.
DE PERSZE A NAPLEMENTE IS CSODÁS HANGULATOT
HOZ A NYÜZSGŐ VÁROSBA, ÍGY AZ ESTI ÓRÁKAT IS
OLYAN HELYRŐL ÉRDEMES VÁRNI, AHOL IGAZÁN KI
LEHET ÉLVEZNI A LÁTVÁNYT.

Az egyik kevésbé ismert helyszín, ahol érdemes megvárni a napkeltét, a Gellérthegyi Filozófusok kertje. Maga a kert meglepően csendes, nyugodt hangulatú,
ráadásul rendszeresen innen indulnak útjukra a túrázók és természetjárók.
De akár a Margitszigeten is megvárhatod, hogy felkeljen Budapesten a nap!
Minden irányban csupa zöld, és ha végre feljött a nap, akár újabb, csak itt
átélhető élményekkel is gazdagodhatsz: kocogj körbe a szigeten, vagy ússz egy
jót a népszerű Palatinus uszodakomplexumban.

Csend helyett inkább pörgést keresel vagy elfogyasztanál egy pohár rissítőt
a tavaszi, nyári vagy kora őszi estében? Ez esetben a parti szórakozóhelyeknél
kevés ideálisabb hely van a naplemente élvezetéhez. Kényelmesen dőlj hátra
a Lánchíd lábánál található bárok egyikében! Italod kortyolgatva a kellemes
háttérzene felejthetetlen élménnyel gazdagít.

Ha egy kis kihívásra vágysz, mindenképpen érdemes felkeresni Budapest
egyik magasabb pontját, és ott megvárni a napkeltét. A Budavári Palotából
vagy a számos kilátó egyikéből megcsodálhatod, milyen gyönyörűen tündöklik
a város, amikor megfürdőzik a pirkadat első napsugaraiban.

Persze a város tetőteraszos bárjaiból is pompásan lehet élvezni a napnyugtát,
az égbolt esti színjátékát. A szabad ég, egy hideg limonádé vagy koktél, és a
napfény változó színeibe burkolózó gyönyörű épületek együttesen egy mozgó,
élő műalkotást képeznek.
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BUDAPEST PARKJAI
FEDEZZ FEL EGY KERTET BUDAPEST SZÍVÉBEN!

BUDAPEST EGY NYÜZSGŐ VILÁGVÁROS, MÉGIS
RENGETEG PARKOT, BOTANIKUS KERTET ÉS BÉKÉS
TERMÉSZETES KÖRNYEZETET LEHET TALÁLNI, AHOL
FELTŰNNEK A VÁROS CSENDESEBB BÁJAI IS, AMELYEK
OLY SZERETETRE MÉLTÓVÁ ÉS ÉLHETŐVÉ TESZIK.
FEDEZD FEL A LEGJOBB HELYEKET
A HELYI NÖVÉNYVILÁG MEGISMERÉSÉRE, A LIGETEK
BEBARANGOLÁSÁRA, VAGY AKÁR EGY NAPFÉNYES
PIKNIKRE.
A Füvészkert nevű botanikus kertben körülbelül 8000-féle növényfaj található,
egyesek még a dinoszauruszok korából. Egész évben tanulhatsz a különböző
évszakokra jellemző növényvilágról.
A Budai Arborétum régebben szőlőültetvény volt, ma viszont a város egyik
leggazdagabb növényrezervátuma. Fokozottan védett terület, de egyben a
tudás gazdagítását is szolgálja. Itt gyakorolják tudományukat a jövő kertészei,
tájépítészei és borászai. Hatalmas, színpompás terület, rengeteg látnivalóval,
remek szórakozás az egész család számára.
Bár a Soroksári Botanikus Kert kissé távolabb fekszik, az sincs messzebb egy
félórás utazásnál a városközponttól, és mindenképpen megéri meglátogatni.
A 60 hektáros beépítetlen terület kalandra buzdít: nyulat, rókát, szarvast vagy
akár teknőst is láthatsz itt.
Ha nem mozdulnál ki a belvárosból, és ott pihennél meg a fák árnyékában,
ahol az itt élők is teszik, akkor is bőven van miből választanod. A Magyar
Nemzeti Bank mellett található Szabadság tér parkja vagy a Duna-parton
fekvő Szent István park és játszótér vagy a Városliget csak három a sok közül.
Rengeteg helyet találhatsz, ahol egy kicsit közelebb kerülhetsz a természethez,
lustálkodhatsz a napon, frizbizhetsz egy jót, vagy akár piknikezhetsz is.
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Erzsébet tér, Budapest
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5 SZABADON
LÁTOGATHATÓ KASTÉLY
KERTTEL

Kiscelli Múzeum
Eredetileg kolostornak épült, a Schmidt-kastély név akkor ragadt rá, amikor
Schmidt Miksa bútorgyáros és műgyűjtő megvette és felújította.
1037 Budapest, Kiscelli utca 108.; kiscellimuzeum.hu
Nagytétényi Kastélymúzeum
Az ország egyik legszebb barokk műemléke a 18. századi nagytétényi SzárazRudnyánszky-kastély, amely ma az Iparművészeti Múzeum bútorkiállításának
ad otthont.
1225 Budapest, Kastélypark utca 9–11.; imm.hu
Károlyi-palota
A belvárosi palota Budapest klasszicista építészetének egyik ékessége, mai
ismert formáját Károlyi György alatt nyerte el. Az épületben a Petőfi Irodalmi
Múzeum működik, egykori kertje ma közpark – a Károlyi-kert.
1053 Budapest, Károlyi utca 16.; pim.hu
Barabás Villa
Barabás Miklós festő Városmajornál lévő nyári lakhelye igazi romantikus
látnivalója a városnak. A neoklasszicista épületet csodás kert öleli körbe,
esküvőknek és változatos programoknak is otthont ad.
1122 Budapest, Városmajor utca 44.; barabasvilla.hu
Vajdahunyad vára
A millenniumi kiállításra felépített vár a magyarországi építészeti stílusok
évezredes változását mutatja be, gótikus kapuzattól barokk részletekig találunk
érdekességeket.
1146 Budapest, Városliget
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Vajdahunyad vára, Budapest
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KIHAGYHATATLAN
PIACOK BUDAPESTEN

Klauzál téri vásárcsarnok
Pesten, a Klauzál téren található fedett vásárcsarnok tágas, nyüzsgő tereket
biztosít az itt elhelyezkedő bódéknak. A kínálat főként friss zöldség és
gyümölcs, ínycsiklandozó tej- és húskészítmények, pékáruk széles választéka,
de a galérián még lángos-specialitásokat is kóstolhatsz.

Mi, magyarok igencsak kedveljük a piacokat, és ez még egy olyan nyüzsgő
világvárosban is így van, mint amilyen Budapest. A városban minden hétvégén
több piac is már kora reggeltől várja a vásárlókat, akik friss zöldségeket vagy
finom húsokat keresnek hétvégi ebédjükhöz. A piacokon sajt, méz vagy
gyümölcsszirup is beszerezhető közvetlenül a termelőktől. Ez a legjobb
garancia arra, hogy a termék valóban helyi eredetű, és vásárlásával a családi
gazdaságokat támogatod. De a piacok a kulturális élet központjai is. Gyakori
látvány, hogy az emberek körülállják a bódékat, iszogatnak vagy lángost
rágcsálnak, és egyszerűen csak élvezik egymás társaságát.
Belvárosi Piac
A Belvárosi Piac viszonylag új, és könnyen elmehet mellette az ember, ha nem
tudja, mit is kell keresni. Ez a piac kevésbé egy klasszikus piactér, sokkal inkább
egy bisztrókat, izgalmas ételbárokat felsorakoztató gasztronómiai porond. A
magyar és nemzetközi ízek színes kavalkádját kínálja, ráadásul több ismert és
elismert szakács bisztrójával büszkélkedhet. Mivel a piac közel fekszik a helyi
irodaházakhoz és közintézményekhez, a környéken dolgozók gyakran itt töltik
ebédszünetüket.
Nagycsarnok
A Nagycsarnok méltán híres intézmény. Nem csoda, hogy hagyományos
piaci funkciója mellett a szuvenírvásárlás terén is az egyik legnépszerűbb
hely Budapesten, hiszen az ajándéktárgyak elképesztő választékát kínálja,
amelyekkel felidézheted a Budapesten töltött felejthetetlen élményeket.
A hazai termékek széles skálája kapható itt, többek között friss zöldségek,
gyümölcsök, húsok, halak, fűszerek, savanyított zöldségek és mézek.
Fény utcai piac
Hosszabb múltra visszatekintő piac, amelynek népszerűsége máig töretlen.
A város budai oldalán található, és egyaránt kiszolgálja a mindennapi
alapanyagokat keresők, valamint a különleges, prémium minőségű termékeket
kipróbálni vágyók igényeit is. A választék mindenből igen széles, legyen szó
akár hagyományos vagy különleges, vagy épp szezonális termékekről, mint
például friss erdei gombákról.

Szimpla piac
A Szimpla rendhagyó piac, nem egy szokványos vásári élmény helyszíne. Ez
az egyik legrégebbi és leghíresebb romkocsma, esténként teljesen megtelik
élettel, vasárnaponként napközben viszont kistermelői piac helyszíne. Ugyan
a választék nem túlságosan széles, viszont a kínált termékek minőségére nem
lehet kifogás, ahogyan az egyedi és utánozhatatlan atmoszférájával sem.
A Szimpla piac leginkább bohém hangulatával vonzza vevőit.
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KEDVENC FOTÓINK
A KÖRNYÉKRŐL
@CSODASMAGYARORSZAG
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BUDAPEST
KÖRNYÉKE

BUDAPEST KÖRNYÉKE
ÉS A DUNAKANYAR
MAGYARORSZÁG FŐVÁROSA BŐVELKEDIK AZ
ATTRAKCIÓKBAN, UGYANAKKOR CSAK EGY ÓRÁNYI
UTAZÁS ÉSZAK FELÉ, ÉS MÁRIS KÖZÉPKORI
KASTÉLYOKKAL, EGY FENSÉGES BAZILIKÁVAL
ÉS SZÁMOS SZÍNES GALÉRIÁVAL TALÁLOD
SZEMBE MAGAD. AZ UTAT LEGINKÁBB HAJÓVAL
ÉRDEMES MEGTENNI, ÍGY MÁR MAGA AZ UTAZÁS
IS EMLÉKEZETESSÉ VARÁZSOLJA A NAPOT, AHOGY
ELSUHANSZ A PAZAR DUNA-PARTI LÁTVÁNY MELLETT.

Szentendre a művészek városa: az itt található galériákban és múzeumokban
rendkívül érdekes kollekciókat tekinthetsz meg, és gyakran tartanak kiállításokat. A
város felett terül el a skanzen, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, amely életnagyságban
mutatja be a falusi életmódot, szokásokat, Magyarország népi hagyományait.
Visegrád a középkorban élte fénykorát, a történelmi örökséget minden évben újra
felélesztik a palotajátékok során. Itt állt Mátyás király reneszánsz nyári palotája,
amelynek maradványai a régmúlt varázsát viszik az egyébként is gyönyörű kilátásba.
Esztergom a magyar katolicizmus székhelye. Az Esztergomi Bazilika a legnagyobb
vallási építmény Magyarországon, egyházi kincsek gazdag tárháza. Az itt található
Keresztény Múzeum állandó művészeti gyűjteménye talán a legszebb a Budapesten
kívüli gyűjtemények között.
Sok turista látogat Gödöllőre, hogy megtekintse a fenséges királyi palotát. A palota
koronázási ajándék volt a köztiszteletnek örvendő Erzsébet királyné számára – a
magyaroknak csak Sissi – és Ferenc József császárnak. Sissi sok-sok boldog napot
töltött itt, a palota hatalmas és gondosan ápolt környékén sétálva és lovagolva.
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5 KIHAGYHATATLAN
LÁTNIVALÓ
A DUNAKANYARBAN
Visegrádi Királyi Palota
A történelmi levegőjű Visegrád egyik ékköve a felújított királyi palota, benne a
híres Herkules-kúttal. Látogassuk meg a közelben lévő játszóparkot is, amely a
Mátyás-mesék birodalmába vezet.
2025 Visegrád, Fő utca 23.; dunakanyargo.hu/ajanlatok/kiralyi-palota
Nagymarosi Fő tér és Duna-part
Azt mondják, Visegrád Nagymarosról a legszebb. De a város önmagában is
gyönyörű – a Fő téri gesztenyefákkal, a hajóállomással, vendéglátóhelyeivel és
a szombatonkénti piaccal.
2626 Nagymaros, Fő tér; nagymaros.hu
Szent Anna-templom
Ahogy közkedvelt nevén nevezik, a Kerektemplom egyes források szerint a
Bazilika elődjének tekinthető, alaprajza teljesen kör alakú. Az épület ezüstből
készült makettje is megtekinthető.
2500 Esztergom, Rudnay Sándor tér 1.; dunakanyargo.hu/ajanlatok/szent-annatemplom
Diadalív (Kőkapu)
A Dunakanyarnak is van diadalíve, amit a köznyelv Kőkapunak nevez. Az
országban egyedülálló építményt Migazzi püspök építtette Mária Terézia
fogadására, az akkori Vác határában.
2600 Vác, Köztársaság út 65.; dunakanyargo.hu/ajanlatok/diadaliv
Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyház
Itt, a magyar történelem meghatározó színhelyén, az ország legnagyobb
egyházi épületének a helyén koronázhatták meg István királyt. A Kincstárban
látható a legtöbb olyan tárgy, melyeket a koronázás alkalmával használtak.
2500 Esztergom, Szent István tér 1.; dunakanyargo.hu/ajanlatok/esztergomibazilika
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Visegrádi Királyi Palota
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PRÉDIKÁLÓSZÉK
REMETE-BARLANG
RÁM-SZAKADÉK

BAKANCSLISTA
10 BAK ANCSLISTÁS TÚRA A DUNAK ANYARBAN

ERDŐ ÉS VÁLTOZATOS TEREP VÁRJA ITT A
KIRÁNDULÓKAT ÉS BICIKLISTÁKAT, NEM SZÓLVA A
PÁRATLAN KILÁTÁSRÓL VISEGRÁDRA, VALAMINT A
PILISRE ÉS A BÖRZSÖNYRE. A TÚRÁZÓK KEDVENC
KIRÁNDULÓHELYEI A RÁM-SZAKADÉK, A VADÁLLÓ
KÖVEK ÉS A BÜSZKE DOBOGÓKŐ. A KERÉKPÁROSOK
VÉGIGPEDÁLOZHATNAK A DUNA BAL PARTJÁN,
AMELY MAGÁBA FOGLALJA A BEATRIX KIRÁLYNÉ
KERÉKPÁRUTAT IS NAGYMAROS ÉS ZEBEGÉNY KÖZÖTT.

Prédikálószék
Dömösről indulhatunk, sziklarengetegen keresztül juthatunk fel a csúcsára.
Feltétlenül készítsünk be vizet a kulacsunkba, és ne hiányozzon a príma
túrabakancs, esetleg a túrabot sem.
2027 Dömös; dunakanyargo.hu/ajanlatok/predikaloszek
Remete-barlang
Nem könnyű elérni, de amit itt látunk, meghökkentő és lenyűgöző: maga a
fenséges Dunakanyar, háttérben a hegyekkel. Néha úgy tűnik, ma is halljuk az
angyalok hárfázását.
Zebegény és Nagymaros között; dunakanyargo.hu/ajanlatok/remete-barlang
Rám-szakadék
Szinte kötelező penzum, de csak gyakorlott túrázóknak! A kirándulást
kapaszkodók, láncok és létrák segítik. Sapkát és némi innivalót mindig vigyünk
magunkkal!
2027 Dömös, Macskások-Nyilasok-dűlő; parkerdo.hu/turizmus/latnivalok/ramszakadek

Látkép - Dunakanyar
42

43

KENUTÚRA – IPOLY–DUNA
Kenutúra – Ipoly–Duna
Most kezd csak divatba jönni az ipolyi kenutúra, pedig igazán vadregényes
helyeken vezet a vízi út. Hajókkal biztosan nem találkozunk, a torkolatnál pedig
vár minket a fövenyes part.
Ipoly folyó; ipolytours.hu
Biciklitúra – Göd–Szob
Pattanjunk fel a bringára, és tekerjünk végig az ország egyik legszebb kerékpárútján!
Jól karbantartott út vár pihenőkkel, fürdőhelyekkel, kerékpárszervizekkel.
Göd és Szob között; dunakanyarkerekpar.hu
Strázsa-hegy
Itt találjuk a megye egyetlen látogatható barlangját. De érdemes bemenni a
Kökörcsin Házba is, ahol a terület élővilágával foglalkozó kiállítást nézhetjük meg.
A Kis-Strázsa-hegy tetején álló kilátóból pedig csodálatos panoráma tárul elénk.
Strázsa-hegyi tanösvény; dunaipoly.hu/hu/helyek/tanosvenyek/strazsa-hegyitanosveny

BICIKLITÚRA – GÖD–SZOB
STRÁZSA-HEGY
NAGYBÖRZSÖNYI KISVASÚT
MOTOROS TÚRA – VÁC–SZENTENDRE
NAGY-HIDEG-HEGY
HAJÓKIRÁNDULÁS
BUDAPEST–ESZTERGOM

Nagybörzsönyi kisvasút
Nyolc kilométeren keresztül szeli át az erdőt Magyarország egyetlen
csúcsfordítós vasútvonala Nagybörzsönytől Nagyirtásig. A nagybörzsönyi
végállomáson hajtányozhatunk is egyet!
2634 Nagybörzsöny, Völgy utca 52.; borzsonyikisvasutak.hu
Motoros túra – Vác–Szentendre
Mindegy, honnan kezdjük, átlépjük a Dunát, és részt vehetünk a különféle
motoros találkozókon. A két végpont között itt is Duna, ott is Duna, hiszen
a Szentendrei-szigeten motorozhatunk.
Vác, Szentendre
Nagy-Hideg-hegy
A Nagy-Hideg-hegyre vezető utunkat páfrányok és csobogó víz hangja kísérik
egészen a megpihenésre csábító turistaházig. Innen vezet az út a Csóványosra,
ahová kilátótornyot építettek.
Börzsöny hegység; dunakanyargo.hu/ajanlatok/nagy-hideg-hegy
Hajókirándulás – Budapest–Esztergom
Akár rövidebb, akár hosszabb hajóútra vágyunk, mindenre van lehetőség.
Szárnyashajóval hasíthatunk, vagy élvezhetjük a dunai ringatózást, elég
a menetrendet böngészni.
Budapesttől Esztergomig; mahartpassnave.hu
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KULTURÁLIS LÁTNIVALÓK
GÖDÖLLŐN

Gödöllői Királyi Kastély
Grassalkovich Antal Mária Terézia kedvenc nemesura volt. 1745-ben építtette
meg a pompás barokk kastélyt és a birtokot, mely később Ferenc József
és Erzsébet királyné nyári rezidenciája lett. A lakosztályokban rendezett
kiállításokon megismerkedhetünk az impozáns múlttal.
2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély, 5852. hrsz.; kiralyikastely.hu
Gödöllői Városi Múzeum
A szépen felújított Hamvay-kúriában mozit és múzeumot is kialakítottak.
Betekinthetünk az országos cserkészgyűjteménybe, valamint a város és a
legendás gödöllői művésztelep történetébe is.
2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.; godolloimuzeum.hu
Gödöllői Iparművészeti Műhely
Az európai hírű szecessziós művészcsoport, a gödöllői művésztelep
hagyományait folytatja a GIM-ház, ahol az alkotómunka mellett kiállításokat is
szerveznek. Hangulatos művészkertje miatt is érdemes felkeresni.
2100 Gödöllő, Körösfői Kriesch Aladár utca 15–17.; gimhaz.hu
Királyi Váró
Sisi és Ferenc József divatos nyaralóhellyé tette Gödöllőt, és ők is vasúton
érkeztek ide. Neoreneszánsz stílusú Királyi Várójukat az 1882-es eredeti tervek
szerint újították fel, ma közlekedéstörténeti, valamint a királyi család kultuszára
koncentráló kiállításokat tekinthetünk meg itt.
2100 Gödöllő, Állomás tér 1–3.
Szent István Egyetem
Egy külön világba csöppenünk az egyetemi campuson, ahol botanikus kertet
és egy mezőgazdasági szakmúzeumot is találunk. Érdemes bekukkantani az
egyetem aulájába, melyet Amerigo Tot egyik leghíresebb domborműve díszít.
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1., szie.hu
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FEDEZD FEL
VÁCOT

Tragor Ignác Múzeum
Egyedülálló módon tárul elénk a holtak emléke a múzeum Memento Mori című
állandó kiállításán. Hátborzongató kaland a föld alatt, de ritka élményben lehet
része a látogatónak.
2600 Vác, a Március 15. tér 19. alatti ház kőpincéje; muzeumvac.hu

Belváros, Március 15. tér
Nem véletlenül lett a város főtere. A barokk építészet gyöngyszemeit
csodálhatjuk meg itt, többek között a mai városházát. Virágok, szökőkutak,
romok mellett őrködik a téren Dunakanyar védőszentjének, Szent Hedvignek
a szobra is.
2600 Vác, Március 15. tér; vac.hu
Duna-part
A váci Duna-part igazi, sétálásra csábító korzó. Hangulatos sétány, közel a
belvároshoz, hajókikötővel, a Szentendrei-szigetre járó komppal.
2600 Vác, Duna-part
Székesegyház
A Migazzi püspök nevéhez is fűződő dóm hatalmas kupolája messzire ellátszik.
Gyönyörű, szellős téren áll, szemben a Püspöki Palotával.
2600 Vác, Konstantin tér 11.; vaci.szekesegyhaz.hu
Diadalív
A Dunakanyarnak is van diadalíve, amit a köznyelv Kőkapunak nevez. Az
országban egyedülálló építmény, Mária Terézia fogadására építették, Vác
akkori határában.
2600 Vác, Köztársaság út 65.
Hétkápolna
Az idevezető út mellett álló – Mária hét örömét és fájdalmát megörökítő –
képoszlopok adták a hely nevét. A hatalmas ősfák alatt meghúzódó helyen
tartják minden év szeptemberében a búcsúünnepet, nemcsak római, hanem
görög katolikus liturgiával is.
2600 Vác, Derecske utca 2.; hetkapolna.vaciegyhazmegye.hu
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Ligeti-tó
Ritka, hogy egy mesterséges tó ilyen nyugalmat árasszon. Ha csendre és
békére vágyunk, netán pecabot is van a kezünkben, csak üljünk ki a tó partjára!
2600 Vác, Ligeti-tó
Naszály
A megsebzett Naszály messziről úgy néz ki, mint amibe beleharaptak.
Gyakorlott túrázóknak megéri felkaptatni rá, a látvány és persze a hegy
szépsége miatt is.
2600 Vác, Naszály
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BARANGOLÁS
SZENTENDRÉN

MűvészetMalom
Különleges hangulatú, tágas tér, ahol közel húsz éve várják kortárs képzőművészeti
alkotások, jelenleg pedig időszaki kiállítások a Szentendrén járókat.
2000 Szentendre, Bogdányi utca 32.; muzeumicentrum.hu/muveszetmalom
Skanzen
A Szabadtéri Néprajzi Múzeumban a magyarországi tájegységek életét hozzák
hozzánk közelebb – itt megfigyelhetjük a népi építészetet, lakáskultúrát és a
tárgyi emlékeket is.
2000 Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum; skanzen.hu
Ferenczy Múzeum
A múzeum igen gazdag gyűjteménnyel rendelkezik, a képzőművészet minden
szeletével megismerkedhetünk, legyen az a mai szentendrei festészet, grafika,
szobrászat vagy akár éremművészet.
2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 5.; muzeumicentrum.hu/ferenczy-muzeum
Czóbel Múzeum
A nemrég felújított kiállítóteremben annak a művésznek a képeit láthatjuk,
akit a legfranciásabb magyar festőnek tartanak. Ő volt az első hazai festő, akiről
még életében múzeumot neveztek el.
2000 Szentendre, Templom tér 1.; muzeumicentrum.hu/czobel-muzeum
Belgrád-székesegyház
A város szerb templomai közül már csak itt tartanak rendszeres istentiszteletet.
A templomkertben található a Szerb Egyházművészeti Múzeum is,
egyháztörténeti érdekességekkel, szenzációs ikonokkal.
2000 Szentendre, Alkotmány utca
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Szentendrei utcarészlet
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EZEKET NE HAGYD KI,
HA ESZTERGOMBAN
JÁRSZ

Esztergomi dzsámi
Nemcsak az épület tarthat számot az érdeklődésre, hanem a város török kori
történetét is bemutatja. Időszakos kiállításokat és különböző előadásokat is
tartanak az egykori imatérben.
2500 Esztergom, Berényi Zsigmond utca 18.; esztergomidzsami.hu

Esztergomi Bazilika
Magyarország legnagyobb egyházi épülete, melynek belseje rejti a XVI.
században épült Bakócz-kápolnát. Igazi klasszicista építmény, mely a magyar
katolikus egyház legfőbb központja lett.
2500 Esztergom, Szent István tér 1.; bazilika-esztergom.hu/hu
Esztergomi vár
Az esztergomi belváros ad helyet az egykori királyi székhelynek. Ezt a várat
védve halt hősi halált Balassi Bálint. 2007-ben itt akadtak rá egy Botticellifreskóra, amelyet egyelőre csak a Múzeumok Éjszakáján lehet látogatni.
2500 Esztergom, Szent István tér 1.; varmegom.hu
Szent Anna Plébánia
Kerektemplomnak is nevezik a helyiek. Alaprajza teljesen kör alakú, és az épület
ezüstből készült makettje is megtekinthető.
2500 Esztergom, Rudnay tér 9.; szentanna.extra.hu/wp
Mária Valéria híd
Azt mondják, hogy Esztergom Párkányból nézve a legszebb, de 50 évig kellett
várni, hogy a hídon átsétálva ezt meg tudjuk tenni. Sokáig Csonka híd volt a
neve, felújítása után, 2001-ben kapta vissza a Mária Valéria nevet.
2500 Esztergom
Keresztény Múzeum
Magyarország legnagyobb egyházi gyűjteménye. Különösen érdekes az Erdélyi
Zsuzsanna által életre hívott kiállítás, amely a népi vallásosság tárgyi emlékeit
gyűjtötte össze.
2500 Esztergom, Mindszenty tér 2.; keresztenymuzeum.hu

Strázsa-hegy
Mivel a terület katonai lőtérként funkcionált, szinte érintetlenül megőrizte
természeti értékeit. Egy óra alatt bejárható az itt lévő tanösvény, amelynek
megtekintését érdemes a Kökörcsin Házban kezdeni.
2500
Esztergom,
Kertváros;
dunaipoly.hu/hu/helyek/bemutatohelyek/
kokorcsin-haz-erdei-iskola
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EGY NAP
VISEGRÁDON

Salamon-torony
Egyszerre volt uralkodói szálláshely és katonai erőd, Magyarország
legimpozánsabb középkori lakótornya. A torony falai között jött létre az első
visegrádi múzeum is. A lovagi tornák a téli időszakban szünetelnek!
2025 Visegrád, vár; visegradmuzeum.hu

Királyi Palota
Reneszánsz életérzést kelt a frissen felújított Palota, benne a híres Herkuleskúttal. Bármelyik évszakban érdemes idelátogatni és megtekinteni a
díszudvart és a kápolnát, de novembertől februárig rövidebb a nyitvatartás!
2025 Visegrád, Fő utca 23–29.; visegradmuzeum.hu
Fellegvár
A vár a török hódításig a magyar királyok vidéki rezidenciája volt, és itt őrizték
sokáig a koronázási ékszereket. Több izgalmas kiállítással is találkozhatunk, de
vigyázzunk, mert a nyitvatartási idő a téli időszakban változik!
parkerdo.hu/turizmus/latnivalok/visegradi-fellegvar
Mátyás Király Történelmi Játszópark
Visegrád történelmi levegője ihlette meg a fiatal művészeket, és csodás
játszóparkot álmodtak ide. A hely azon kevesek közé tartozik, melyet
mozgássérültek és gyengén látók is biztonsággal használhatnak.
2025 Visegrád, Fő utca 4.; visegradmuzeum.hu/park/jatszopark
Zsitvay-kilátó
Itt aztán pompás körpanoráma nyílik a Dunakanyarra. Ki ne hagyjuk ezt a
látványt a nagyvillámi kilátóból, amely makacsul őrzi a Zsitvay nevet. Rossz idő
esetén zárva tart!
Visegrád, Feketehegy utca; parkerdo.hu/turizmus/latnivalok/zsitvay-kilato

Palotaház
Pompás épület, amely középkori stílusával jól illik a város környezetébe.
Helyet ad az adventi vásárnak és kézműves-foglalkozásoknak, tavasztól pedig
látogathatjuk a Mesterségek Udvarát és az Étkek Házát is.
2025 Visegrád, Duna-parti út 1.; palotahaz.hu

Sípálya
Minden évszakban használható sípálya – különösen azoknak, akik gyerekkel
jönnek. Kiváló gyakorló- és hóágyúzható pálya, esténként kivilágítva, ráadásul
ingyenes parkolással.
visegradsipalya.hu

Sibrik domb
Római kori tábor maradványaira bukkanunk, ha domb tetejére érünk. Történeti
jelentőségét és emlékeit az 1970-es években tárták fel a régészek.
2025 Visegrád, Sibrik domb
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ETYEK

Etyek híres borászatai és gasztronómiai képviselői szezonális piknikeket
szerveznek, ahol a látogatók bejárhatják a környéket és megkóstolhatják
a helyi ínyencségeket. Etyeken található a Korda Filmpark is, és a falut
természetvédelmi területek veszik körül.
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