VÍTEJTE V BUDAPEŠTI!

M

ěsto mnoha tváří, esence
střední Evropy. Budapešť
si svou přezdívku „per
la na Dunaji“ opravdu za
slouží. Stoupáme do kopců
v barokním Budíně cestou ke královské
mu paláci a jeho muzeím, do jeho uliček
lemovaných měšťanskými domy z 18. st.,
naším cílem jsou výhledy na Dunaj i re
staurace nabízející guláš a zvěřinu. Na
proti, na druhém břehu, se rozkládá Pešť,
široká pláň v ohybu řeky – tady leží eko
nomické a politické centrum země s neo
gotickým Parlamentem, elegantními
náměstími a nesčetnými secesními fasá
dami. Vedle sebe stojí barokní, neoklasi
cistní a eklektické budovy i vrcholná díla
secese...
Jakmile se město vymanilo ze sovět
ského područí, zahořelo nadšením pro
konzumní společnost. Ale ekonomická
krize posílila nerovnost, a tak se během
několika minut dostanete z nablýskané
ho obchodního centra na lidový trh, kde
Romové a staré ženy prodávají pár tretek.
Módní butiky s neměnným vzhledem ze
70. let sousedí s krámky mladých tvůrců
plných energie a několik značek zdědě
ných z komunistické éry dostává novou
mízu plnou „nostalgie“.
Cesta do Budapešti znamená jistotu
pozemských slastí – procházky v rozlehlé
zeleni, labužnické zastávky v kavárnách
z 19. století, lázně s horkými prameny,
opery a noční zastaveníčka v klubových
kert, kde studenti slaví až do bílého
rána... S tímto průvodcem se před vámi
město otevírá!
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