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OOOBlog – Budapeşte Rehberi

Budapeşte nereye benziyor diye sorarsanız cevabım, biraz Prag, biraz Berlin, 
biraz Viyana olur. Zaten tarihleri içi içe geçmiş bu üç ülkeye benzemesi çok da 
şaşırtıcı değil. Budapeşte'ye 2014 Kasım sonunda gitmiştik. İnanılmaz soğuktu, 
üstüne bir de yağmur yağıyordu. Bu kötü havaya rağmen şehri çok sevdik. 
Güneşli bir bahar gününde eminim daha da güzel gelir. Şehir Danube nehrinin 
etrafında kurulu. Nehrin bir tarafı Buda, karşı tarafı ise Pest, al sana Budapest :) 
En çok vakit geçireceğiniz taraf Pest tarafı diye tahmin ediyorum. Çoğu aktivite 
ve mekan buralarda.

Nasıl gidilir: THY ve Pegasus direkt uçuyor. Yolculuk 2 saat sürüyor.

Ne zaman gidilir: Bence bahar/yaz aylarında gitmeye çalışın ki keyifli keyifli 
dolaşın, parkları falan gezin. Kışın gitmenin tek sebebi yılbaşı pazarları olabilir. 
Ocak-Mart arası uzak durun derim.

Vize: Schengen vizesi gerekli. 

Konaklama: Otel fiyatları gayet uygun. 50-100 Euro arası düzgün bir otel 
bulmak mümkün. Biz Best Western Plus Ambra'da kalmştık ve gayte memnun 
kalmıştık.

Budapeşte'de Ulaşım: Budapeşte çok büyük bir şehir değil. Havaalanı da 
yakın sayılır. Taksi ortalama 22 Euro tutuyor. Eğer yalnız seyahat etmiyorsanız, 
taksiye gidin derim, toplu taşıma çok da rahat değil. Eğer Metro veya trenle 
gitmek isterseniz önce Terminalden kalkan otobüslerle en yakın istasyona 
gitmeniz gerekiyor. Onun yerine miniBUD adlı shuttle servisini kullanmanızı 
öneririm. Gideceğiniz yere göre ücret değişiyor, en düşük fiyat tek yön için 7 
Euro. Şehir içinde Metro ve Tramvay ağını kullanabilirsiniz. Metro'ya mutlaka bir 
kere binin, hayatımda gördüğüm en tatlı metroydu. Şehir en güzel yürüyerek 
keşfediliyor.
 
Örnek Program: 1 gün izin alarak 3 günlük bir mini seyahat planlayın derim. 
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Gelelim Budapeşte de neler yapılır konusuna.

•  Buda tarafında Buda Castle, Fishermans Bastion gibi tarihi binalar mevcut. 
Mutlaka ziyaret edin. 

•  Şehrin en bilinen simgesi herhalde Széchenyi Lánchíd adlı asma köprü. 
Köprüden yürüyerek geçip Füniküler ile tepeye çıkıp şehre kuşbakışı bakın. 

•  St. Stephens Basilica'nın içini gezin
•  Parlamento binası da yine vay be dedirten yapılardan biri
•  Bizim gibi yılbaşı öncesi gidiyorsanız eğer Avrupa'nın en güzel Noel 

pazarlarından biriyle tanışacaksınız. 
•  Gece hayatı da çok renkli olan Budapeşte'de keyifli bir akşam için Jewish 

Quarter'a (District VII) geçin. Buralar Berlin'i çok andırıyor. Gozsdu Udvar 
pasajında akşam birşeyler için. Szimpla Kert'de sabaha kadar dans edin.

•  Opera'ya merakınız varsa Budapeşte'de 5 Euro'dan başlayan biletler bulmak 
mümkün. 

•  Budapeşte'nin meşhur Kavehaz (Kahve evi)'larından birinde kahve ve tatlı 
keyfi yapın

•  History Museum, Hungarian National Gallery, Museum of Fine Arts, Museum 
of Applied Arts gibi müzeleri gezin

•  Budapeşte'nin Thermal Bath'larını keşfedin 
•  Sziget Eye'da bir tur atın
•  Minnoş metro ve tramvaylarına binin
•  Güzel havada Városliget parkında yürüyüş yapın
•  Meşhur Macar tatlısı Kürtőskalács yiyin 
•  Central Market Hall'da alışveriş yapın
En önemlisi bu rehberin çıktısını yanınıza alın, isimleri akılda tutmak imkansız!!
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Mekanlara gelirsek:
 
Yemek için
•  Spiler - Akşam yemeği ve birşeyler içmek için güzel - Király u. 13
•  Koleves - Çok keyifli bir bistro, güzel havada arka bahçesi çok güzel - 

Kazinczy u. 41
•  Nobu - Dünyaca ünlü Japon restoranının Budapeşte şubesi - Erzsébet tér 7-8
•  Central Kavehaz - Tarihi bir cafe, yemek için de güzel - Károlyi utca 9
•  New York Cafe - Mutlaka gidin! - Erzsébet krt. 9-11
•  Ramenka - Soğuk havada sıcak bir Japon çorbası için - Kazinczy u. 9
•  Macesz - Musevi mutfağı, çok tatlı bir yer - Dob u. 26
•  Vicky Barcelona Tapas Bar - Hareketli bir tapascı - Dob u. 16
•  Trattoria Mamma - Güzel bir İtalyan - Hercegprímás u. 3
•  Hard Rock Cafe - Deák Ferenc u. 3-5
•  Burger Market - İyi hamburger - Király u. 8
•  Borsso Bistro - Şık bir akşam yemeği için - Királyi Pál u. 14
•  Borbirosag - Etleri çok iyi - Csarnok tér 5
•  Baltazar - Buda tarafında güzel bir öğle yemeği için - Országház u. 31
•  Jamie's Italian - Buda tarafında - Szentháromság u. 9
•  Halászbástya Etterem - İsim sizi korkutmasın, Fishermans Bastion'nun 

kulesinde güzel mazaralı mekan - Halászbástya Északi Híradástorony
•  Cirkusz Cafe - Kahvaltısı iyi - Dob u. 25
•  Buddha Bar - Sushili şık bir akşam yemeği - Váci u. 34
•  Kiosk - Ultra güzel mekan - Március 15. tér 4
•  Monk's Bistro - Fine dining - Piarista köz 1
•  Vapiano - Hızlı birşeyler yemek için - Bécsi u. 5
 
Kahve için
•  Blue Bird Cafe - Çok tatlı bir cafe, kekleri çok lezzetli - Dob u. 16
•  Alexandra Bookstore - Kitapçının içinde, çok güzel tarihi cafe - Andrássy út 

39
•  Goamama - Hem dekorasyon mağazası hem de çok keyifli bir cafe - Király u. 

21
•  Cafe Gerbeaud - Budapeşte'nin en meşhur tatlıcısı - Vörösmarty tér 7-8
•  Arioso Cafe - Şirin bir cafe, bahçesi güzel - Király u. 9
•  Espresso Embassy - Kahveler en iyi - Arany János u. 15
 
Gece için
•  Szimpla Kert - Budapeşte'nin en meşhur mekanı. İster birşeyler içmeye, ister 

dans etmeye - Kazinczy u. 14
•  Kisüzem - Lokal, minik bir bar - Kis Diófa u. 2


