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Budapest har alt, hvad turisthjertet begærer. Byen er kendt for sine mange ruin-barer, der er tapetserede med
vintage-fund – gør som de lokale, og fest til den lyse morgen. Få lidt luft under vingerne dagen derpå ved at
bestige det majestætiske Gellért-bjerg lige før solnedgang. Nyd den fantastiske udsigt over byen og øerne i
Donau – Margrethe-øen neden for bjerget er perfekt til søndags-slentring. Stil din sult med en portion

autentisk gullasch fra det rustikke ungarske køkken, og slap af i et af de mange termiske bade.

Få det bedste ud af din storbyferie med Pocket Budapest. I den lille, handy rejseguide finder du de bedste
insidertips, praktisk info og et smart folde ud-kort.

Områder: Óbuda – kongepaladset – Gellért-bjerget & Tabán – Margrethe-øen & det nordlige Pest –
Parlamentsbygningen & omegn – Elisabeth-bydelen & det jødiske kvarter – det sydlige Pest – Belváros
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