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budapest

Budaan vaan
kahvi vai kuppi. mopo vai trabi. Hyppy vai huilaushetki. 
Budapest on pullollaan uusia elämyksiä.

0€ Näköala  Oletko jo nähnyt 
pimeässä Budan puolen näköala

kukkulalta Citadellalta avautuvan maiseman? 
”Kuinka romanttista”, totesi naismatkakave
rini. Ja mies: ”Taivaalla lentää lepakoita!”

0€ Neljäs yö  Joulukuusta maa
liskuun loppuun lähes kaikki 

kaupungin hotellit tarjoavat neljännen yön 
ilmaiseksi kolmen hotelliyön ostajalle.                        
www.budapestinfo.hu

1€ RetRolelu  Mementopark
patsaspuiston myymälästä 

saa nostalgista kommunistitavaraa 
1950–70luvulta. Leninkynttilä 
 irtoaa eurolla, leikkiautot ovat 
kalliimpia. Puisto on Balatoni
tien ja Szabadkaikadun kulmassa.    
www.mementopark.hu

1,30€ kahvi  Keskus
tassa sijaitsevaan 

jugendtaloon avattiin vuosi sitten kiva 
yhdistelmä: kahvilaantiikkimyymälä

taidenäyttely. Espresso 1,30 euroa. BedöHaz, 
Honved utca 3. 

1,30€ viiNilasi  Kolme  
trendikästä baaria: 1.  

Szoda, Wesselényi utca 18. Rento meno.  
Lasi viiniä 1,30 euroa. www.szoda.com 2. 
Kuplung, Kiraly utca 46. Rähjäromanttinen 
tapaamispaikka. www.kuplung.net 3. Ellato, 

Kauzal Ter 1–2. Yökyöpelin valvontaa.

6€ teRRoRitalo  Elämäni 
 rajuimman museokäynnin 

koin Budapestin Terroritalossa,  
joka on avattu 2002. Oikea entinen 

tutkintavankila ja aito rekvisiitta 
vievät tehokkaasti tavallisen  
unkarilaisen tunnelmiin kahden  
terrorijärjestelmän alla. Heikko

hermoiselle ei sovi hissiajelu,  
jonka aikana kuulee teloituksen  

yksityiskohtia. Lippu 6 euroa.  
Andrassy ut 60. Ti–pe klo 10–18, 
la–su 10–19.30.   
www.terrorhaza.hu

7,50€ hetki taiteilijaNa  
Pienen luovan hetken 

voi kokea ateljeessa maalaamalla itse oman 
kahvikupin tai lautasen, alkaen 7,50 euroa. 
Valittavana kymmeniä malleja ja häikäiseviä 
värejä. Paikka sijaitsee 200 metrin päässä 
Kauppahallista, Királyi Pál utca 11. Puh. +36
20597 0893.  www.madebyyou.hu/en

8€ kylpy  Kylpylät ovat Budapes
tin perinteisin elämys. Mutta olet

ko kokeillut kylpemistä tähtien alla lumi
sateessa? Se käy talvisaikaan Széchenyin 
lämpimissä ulkoaltaissa iltakymmeneen 
 asti, kolmen tunnin vetistely 8 euroa. Uutta 
ovat myös viikonlopun diskoillat turkkilais
tyylisessä Rudasin kylpylässä. Vuodenvaih
teessa valmistui Gellertin kylpylähotellin 
 ulkosivuremontti.

10€ jalkahoito  Kaupungissa 
on erittäin toimiva julkinen 

 liikenne, mutta kävelläkin saa, joten jalat 
 pitää huoltaa. Estheticasalonki sijaitsee 
 keskustassa, Jozsef Attila utca 10 (sisäpiha). 

Maria rinne  

Ketjusillan 
näkee parhaiten 
Budan puolelta.
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pimeänkin 
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+ vahvat klassikot

0 €  egészségedre  Kippis unkariksi.

3 €  Kahvi gerBeaud’ssa  
 Kaupungin tiettävästi vanhin kahvila on 
keskustan Vörösmarty-aukion komistus. 
Kahvi 3 €, vesi 3 €, Chef-torttupala 3 €. 
 Nurkan takana Gerbeaud-pubi.

17 € ToKaji aszu  Jälkiruokaviinin voi 
ostaa kauppahallista. Makein laatu, 6 put-
tonosin eli eniten jalohomeisia rypäleitä 
 sisältävä, maksaa 17–28 €/0,5 litraa. Mais-
tele viinejä hallin yläkerran pystybaarissa.

mutta Budapestissä sen kyytiin pääsee vielä. 
Kokeile kiertoajelua tai Trabirallia. Tunnin 
ajelu alkaen 80 euroa. www.trabirent.com  
www.rentatrabantbudapest.com 

105€ hotelliyö  Monet kau
pungin arvorakennukset 

on kunnostettu loistohotelleiksi. Viiden täh
den Andrassy on avattu entiseen orpokotiin 
muutaman kilometrin päähän ydinkeskus
tasta, kävelyetäisyydelle Széchenyin kylpy
lästä. Huone kahdelle alkaen 105 euroa. Ho
tellissa on myös palkittu ravintola. Entisen 
poliisiaseman suojiin rakennettu Izabella 
 sopii lapsiperheille ja pitkään viipyville, sviitti 
105 euroa. Vuonna 2000 avattu viiden tähden  
Le Meridien sijaitsee ydinkeskustassa enti
sessä poliisin päämajassa. Huone alkaen 109 
euroa. Erzsébet tér 9–10. 

160€ taNdemhyppy  Lento 
4 000 metriin, 50 sekuntia 

vapaata pudotusta, sitten 5 minuuttia lasku
varjon alla ja – olet taas maan kamaralla 160 
euroa köyhempänä. Suomessa hypyn hinta 

on vähintään kaksinkertainen. Hyppypaikka 
on lentokentällä 60 kilometrin päässä kes
kustasta. Basejump Club, +3630280 4854. 
www.mbase.hu  

830€ hammas  Terveysturis
mi on nousussa, ja Buda

pestin hammasklinikat mainostavat jo täyttä 
päätä englanniksi. Hammasimplantti alkaen 
830 euroa. Dental Coop, Zugligeti 60. Puh. 
+36398 1028.  www.dentaltourist.co.uk

9 999 € kuumaa muotia  
Uusin muotikatu on 

Deák ja Vörösmartyaukion väliin jäävä Deák 
Ferenc. Yrittäjien tavoite on nostaa Budapest 
uudelleen KeskiEuroopan muotipääkaupun
giksi. Retromuotia nuorille myy Retrock, Fe
renczy István utca 28. www.retrock.com ▪ 

Puh. +3620337 1699. Avoinna ma–pe klo 8–
20, la 8–14. Jalkahoito ja hieronta 10 euroa.

 14€ mopo  Haluttu tuliainen  
pikkulapselle on unkarilainen 

kolmipyöräinen muovimopo. Sen saa esi
merkiksi Bambinikaupasta, joka sijaitsee  
yhdessä Euroopan suurimmista ostoskeskuk
sista. Westend City Center, Váci út 1–3.  
www.westend.hu/en/

15€ oma opas  Olen perheenäiti, 
joka pitää hullusta huumorista. 

– Kerro millainen olet, niin uusi Go Local      
yritys järjestää sinulle kaltaisesi oppaan, 
 jopa suomen kielen taitoisen. Ryhmäopastus 
 alkaen 15 euroa/henkilö. Varaa ajoissa! Puh. 
+3630908 1597. golocal@underguide.com

80€ tRabaNt-ajelu  Miten tup
laat Trabantin arvon? Täytä 

tankki. Miten saat Trabantin kulkemaan sa
tasta? Tuuppaa se rotkoon. ItäSaksan teolli
suuden riemukupla oli muovista valmistet
tu pikkuauto. Se on häviämässä liikenteestä, 

 Antti Apunen ja Janne Suhonen: Sukellus pimeyteen, 
tutkimusmatka Budapestin alla. Tammi, 2009.  
Imre Kertész: Kaleeripäiväkirja. Otava, 2008.  
Sinikka Nopola ja Tiina Nopola: Risto Räppääjä  
ja kauhea makkara. Tammi, 1998. 

matkalukemistaA

Tandemhyppy 
antaa uuden 
näkökulman 
Budapestiin.

jos shakki ei 
kiinnosta, kylve 
vasta illan 
pimeydessä.

vuokra-Trabilla 
pääsee vaikkapa 
Mementoparkiin 
patsaiden 
hautuumaalle.

Bedö-hazin 
kahvila ilahduttaa 
hinnoillaan.

itse tehty 
tuliainen 
on hauska 
muisto.
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