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B
udapestre évről évre többen 
jönnek mind külföldről, 
mind vidékről: barátokkal, 
családdal vagy egyedül
fedezik fel a várost. Leg-

többször gyorsan, néhány nap alatt 
szeretnének minél többet magukba 
szívni a helyi hangulatból – ez pedig 
legkönnyebben helyiekkel megy.

A Marie Claire norvég turistákat 
kísért el egy délelőtti sétára, amelyet a 
GoLocal ötletet elsőként megvalósító 
fiatal csapat, az Underguide szervezett. 
A vendégek nyitottak voltak kulináris 
élvezetekre, hétköznapi, de érdekes 
programokra, és főleg minél több sze-
mélyes, „lokális” élményt szerettek vol-
na szerezni. Be akartak nézni a kulisz-
szák mögé. A különleges Budapest-
túrán így aztán volt lángos és Hunyadi 
téri piac, néhány kötelező nevezetesség 
és eldugott trendi boltok, földalatti és 
koktélozás. A harmincas hölgyekről 
útközben kiderült, hogy jó barátnők, 
együtt is dolgoznak egyikük éttermé-
ben Oslo legdivatosabb kerületében. 

Imádják az életet nagykanállal élvezni, 
minden évben kiszúrnak egy pontot a 
világtérképen, ahova kiruccannak egy 
hosszú hétvégére. Szeretik a városokat 
éttermeik, üzleteik, szórakozóhelyeik 
alapján feltérképezni. Underguide-
jukkal, a jóképű, harmincas Csabával 
mindez csupa nevetés közepette sikerült 
Budapesten. A szervezők igyekeznek az 
érdeklődőkhöz stílusukban, korukban 
leginkább hasonló helyi vezetőt rendel-
ni. A norvég turisták napkrémmel és 
sok ásványvízzel indultak tehát a forró 
pénteki város felfedezésére.

Fél napon át kószáltak, néztek neve-
zettességeket. Leginkább a budapesti 
„tudta-e?” érdekességek nyűgözték le 
őket. Kóstoltak „Rudi cottage cheese 
rollt”, fröccsöt, zserbót és kispresszót, 
a legnagyobb sikere azonban a „világ 
legfinomabb pizzájának”, a lángosnak 
volt. A lányok könyékig tejfölösen ne-
vetgéltek az ismeretlen kajával küszköd-
ve. Túrtak cseresznyét az utcai árusnál, 
felfedezték az összes eldugott magyar 
designruha-boltot, egyeztettek idő-

budapest golocal
a fővárosba készülsz? 
Vagy külföldi barátaid 

jönnek látogatóba? 
a magukra valamit adó 
turisták ma már helyiek 
segítségével fedezik fel 
budapestet. több titkot 
rejteget a főváros, mint 

gondolnád...
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pontot a fodrásszal másnapra („Azt 
a remek fodrászatot abban a kis utcá-
ban egyedül tuti nem találtuk volna 
meg!”), és ahogy szeretik, kávézgat-
tak, koktéloztak egy kellemes teraszon. 
A végén biztosították róla Csabát, hogy 
a túra feledhetetlen volt, ezek után ők 
biztosan soha nem fogják összekeverni 
Budapestet Bukaresttel. És sajnálták, 
hogy a GoLocal kezdeményezés nem 
oslóiaknak jutott először eszükbe. Per-
sze ha vidékről ruccansz föl néhány 
napra Pestre, a lángos és a Túró Rudi 
nem lesz különösebben nagy újdonság, 
de a város így is rengeteg titkot ígér. 
Az érdekes mellékutcákat, a meglepő 
boltokat és trendi galériákat − akár 
útikönyvet gyűrögetve is − nem biztos, 
hogy néhány óra alatt megtalálod.

Hasonló élményben a világ több 
nagyvárosában lehet részünk. Az Un-
derguide-nak vannak kapcsolatai kül-
földön, de az ottani csapatok nagy része 
inkább választható, tematikus prog-
ramcsomagokat (gasztró, night life, 
történelmi és egyéb túrák) kínál.  mc
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