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Gulyásleves, Tokaji, Parlament, Budai Vár, Hősök tere. Vajon tényleg csak a szigorúan vett
turizmus az, ami igazán érdekli a fővárosunkba érkező külföldieket? Utánanéztünk, miből
szemezgethet, aki a valódi Budapestből szeretne kóstolót kapni, aki arra kíváncsi, mit csinál a
romkocsmák közönsége, a fürdők nyugdíjasai, a budai újságíró vagy a békásmegyeri taxisofőr.

Hasonlóan új keletű színfoltja Budapestnek az Underguide nevű "utazási iroda", mely meghatározás
ellen határozottan tiltakozik a másodmagával a szolgáltatást kiötlő Maróthy Judit. „Az utazási irodákkal
ellentétben alapvető célunk, hogy a helyi életbe integráljuk az ideérkezőket, helyiekkel ismerkedjenek,
s az itteni életből is lássanak valamit, amit a turisták nagy többsége nem.”

A hvg.hu kérdésére, hogy az integráció üzletszerűvé válásával nem éppen valódi varázsát veszíti-e el
a dolog, a cégvezető azzal válaszol: amit ők csinálnak, abból soha nem lesz nagy utazási iroda, a
varázsa a személyességben rejlik. Miden érdeklődő igényeit és elképzeléseit feltérképezik a
weboldalukon kitöltendő kérdőívvel, s ezek után személyre vagy igény szerint pici csoportra szabott
javaslatokat tesznek budapesti idejük tartalmas és lokális ízekben bővelkedő eltöltésére. „Ez a fajta
intézményesülés nem konkurál a valódi emberi kapcsolatokkal, csak a könnyebb létrejöttükben
segíthet” – teszi hozzá.

Mindeki meglelheti amire vágyik
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„Amikor megérkezik a vendég, van már képünk arról, hogy ő személy szerint mit szeretne.
Kirendelünk mellé egy underguide-ot, akit igyekszünk úgy kiválasztani, hogy várhatóan jól kijöjjenek
egymással. Van, aki az utazást fiatalodásnak szánja, s kifejezetten kéri, hogy fiatal legyen a mellé
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rendelt idegenvezető. Volt olyan texasi üzletember, aki előre szólt, hogy szeretné Budapesten
megkezdeni a vívószezonját, s ehhez nekünk kellett neki elrendezni a körülményeket" - említi
Maróthy. Van, aki a szakmája helyi dimenziói iránt érdeklődik: például az a svéd taxis, aki egy magyar
kollégával szeretett volna egy napot eltölteni. Két francia lány pedig egyszerűen 24 órára kért
underguide-ot azzal a kikötéssel, hogy tegye egyetlen Budapesten töltött napjukat a lehető
legtartalmasabbá.

A második éve létező szolgáltatás iránt leginkább az amerikai turisták érdeklődnek, de jelentős
nyugat-európai, leginkább francia, angol és német vendégköre is van az Underguide-nak, amely a
különböző büdzsével világot látó utasok, köztük a hátizsákosok pénztárcájára méretezett programokat
is kínál. Az Underguide szervezésében működik a Go Local! néven futó szolgáltatás is,
melynek lényege  a kiválasztott nevezetességről, negyedről tartott helyszíni idegenvezetés, kizárólag
kis csoportok számára: igény szerint szinte bármiről a helyi kézművesipartól a sörkészítő céhek
történetéig.

Budapesten áltagosan két-három éjszakát töltenek el az ide érkezők, s ez nagyban meghatározza azt
is, milyen mélységben érdekli őket a város, teszi hozzá Maróthy. Ennek ellenére a legtöbb kuncsaft
hálás, ha kiszakadhat a magyaros ízek, fürdőkultúra, főbb múzeumok sarokpontjai közül, s olyan
bárokat vagy szórakozóhelyeket ismerhet meg, ahová egyedül nem jutna el. Külön szolgáltatás -
melyet több cég is kínál - az úgynevezett kocsmatúra, aminek során a szeszt jól bíró fiatalok egy
éjszaka alatt a lehető legtöbb belvárosi bárt és klubot, kocsmát látogatják meg, szigorúan kidőlésig.


