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Néhány éve bejárta a magyar webet az a videó, ahol Alice Cooper rocklegenda a Fox News tévécsator-
nának Budapestről áradozik. „A feleségem szerint Budapest még Párizsnál is romantikusabb. Van benne 
valami nagyon hívogató. Tavasszal vagy nyáron érdemes odamenni, el sem tudják képzelni, milyen jó! 
Vannak más remek városok is Európában, de Budapest mellett nem lehet elmenni!” –  mindezt teljesen 
spontán mondta a földgolyót számtalanszor végigutazott sztár, és mint tudjuk, szép az, ami érdek nélkül 

tetszik. Úgy tűnik, Alice Cooper jövőkutatónak 
is elmehetne. Budapest azóta rendre megjelenik 
a „legromantikusabb városok” listákon a vezető 
nemzetközi lapokban. Tény, hogy szerelmes 
andalgásra bőven van itt mód, főleg, amióta a 
Belvárosban és a budai Várban befejeződtek 
a felújítások. De Budapest számtalan más 
szempontból is érdekes lett. A beutazó turizmus 
2013-tól markánsan ível fel; 2014-et a rekordok 
évének tartják, ekkor az előző évhez képest még 
7,5 százalékkal többen jöttek el, és 5,4 százalék-
kal több éjszakát töltöttek nálunk. Decemberben, 
ami azért messze nem a főszezon, alig volt szabad 
szoba a hotelekben, örömteli, hogy ez a tenden-
cia folytatódott idén január–februárban is. Az 
orosz turisták egyre nagyobb számban kezdik 
felfedezni maguknak ezt a helyet, mert egyre 
inkább megfelel az ő elvárásaiknak is, és bőven 
megfizethető a számukra.     

„KIHAGyHATATlAN úTI Cél”, „EURóPA lEGCOOlABB váROSA”, 
„ROMANTIKUSABB, MINT PáRIZS”: íGy DICSéRI A KülFölDI SAjTó 
BUDAPESTET AZ UTóBBI IDőBEN. A HOTElSZOBáK SZEZON ElőTT 
IS FOGlAlTAK, éS A KORáBBI HáROM HElyETT EGyRE INKáBB 
NéGy–öT éjSZAKáT IS ITT TölTENEK A vENDéGEK. HOGyAN 
lETTüNK HIRTElEN MINDENKI KEDvENCE, éS MIK A BUDAPEST–
jElENSéG lEGFONTOSABB öSSZETEvőI? EGy lElKES váROS-
lAKó A TREND NyOMáBA EREDT. Szöveg text Breitner Kamilla
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“A MuST SEE DESTINATIoN”, “THE CooLEST CITY IN EuroPE”, “MorE 
roMANTIC THAN PArIS”: THESE ArE juST SoME oF THE PrAISES BuDAPEST 
IS gETTINg IN THE INTErNATIoNAL PrESS rECENTLY. HoTEL rooMS ArE 
BookED ouT IN ADvANCE To THE SEASoN, AND INSTEAD oF THrEE, 
guESTS TEND To SPEND Four or FIvE DAYS HErE. HoW DID WE BECoME 
EvErYBoDY’S DArLINg, AND WHAT ArE THE MAIN CoMPoNENTS oF THE 
BuDAPEST-EFFECT? AN ENTHuSIASTIC CITY-DWELLEr ExAMINES THE MYSTErY.

Some  years 
ago, a video of the rock 

legend Alice Cooper gushing about 
Budapest on Fox News went viral on the 

Hungarian part of the web. “My wife says it’s more romantic than Paris. 
It’s very warm. Go there in the summer or spring, and you’ll be surprised 
how much fun that is!  There’s other great cities in Europe, but Budapest is 
the one, people kind of overlook, but that’s the one you want to go to!”  - all 
this coming voluntarily from a globetrotter superstar, and as we all know, real 
beauty is pleasure without interest. As it turns out, Alice Cooper might also 
consider starting a new career as a prophet. Since then, Budapest regularly 
appears on „Most romantic cities” lists and is featured in major international 
magazines. And in fact there are plenty of opportunities to stroll around drunk 
on love around here, especially since the renovations of the city centre and 
the castle district have been mostly finished. Budapest can be interesting for 
a slew of other reasons too. The number of arriving tourists is on a steady 
rise since 2013, and 2014 is considered to be the year of records: 7,5 % more 
people arrived, and spent 5,45% more time in the city than the year before. 
In December, which is by far not the top season, one could barely find a free 
hotel room, and this tendency continued well into January and February. 

A new 
phenomenon is the great number of Russian tourists 
discovering this city, as it more and more meets their requirements and is 
easily affordable to them.     

  One of the focal points of international attention is still the bath culture, 
warmly recommended in travel logs in the Guardian or the brand new Lonely 
Planet books. Renovations and reconstruction have proven to be beneficial in 
this segment too, the bath culture is once again flourishing in a never before 
seen variety: for the old-fashioned there’s Gellért, Széchenyi, Király, and 
Lukács, for connoisseurs Veli Bej, and Rudas for young people, who don’t 
mind running out to panorama pool on the roof. 

The New York Times recently highlighted, that while Budapest is trying hard 
to distance itself from the image of the impoverished east, and replace it with 
symbols of western luxury – like the Four Seasons Hotel Gresham Palace 
does, by the way, sweeping in the first place in TripAdvisor’s European, and 
coming in fourth in the global ranking –, but contrary to other cities in the 
region, it’s most interesting attractions are characteristically Hungarian, and 
by no means imported goods. Ruin pubs definitely belong in this category, and 
keep luring in – mostly British - bachelor and bachelorette party crowds with 
their weirdness and relative affordability, According to hotel owners however, 
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older visitors who are open to all experiences also like to check out the party 
district. Not more than ten years ago, no one would’ve thought about certain 
parts of the seventh and eighth district to be tourist’s favourites, now however 
they seem to be discovering the stylish flamboyance of the chic and faded 
bourgeoisie. For some it’s reminiscent of Barcelona in the 90s, while others 
see a resemblance to the artist districts of Berlin.

Great momentum to the sympathy towards the city was brought on by the 
decline of the stereotypical equation Budapest = goulash. With 

a gastro-revolution, an ever richer selection is available 
nowadays. “In the last five years, so many things happened 
here in terms of gastronomy, as never before. The palette has 
gotten colourful in every category” – says the PR expert Judit 
Szauer. “The new players mostly arrive from the street food 
scene, in many cases ran by worldly and well-travelled young 
entrepreneurs, who establish examples from foreign cuisines, 
along the lines of burgers, pho and other dishes. We have our 
food trucks already, while established street vendors also flourish, 
in December even the first street food court, Karaván opened 
its gates with ten kiosks on Kazinczy Street. Meanwhil,e more 
and more restaurants with generous construction and operating 
budgets open up, the dedicated managers of which slowly but 
steadily are putting Hungary on the gastronomical world map. 
A great role in this process is taken by the participation in 
international competitions, like the success of the Michelin star 
awarded sous-chef from Onyx, Tamás Széll, who in 2012 made 
the finals of Bocuse D’Or as the first ever Hungarian cook, 
and finished in 10th place. The 2016 finals of this prestigious 
chef competition will be held in Budapest, providing a great 
opportunity for the entire city to make an impression in the 
gourmand world. Let’s not forget that this gastro-revolution also 
brought a wind of change to the ingredient markets. It’s worth to 

have a look around Szimpla piac, if you wish to buy from farmers 
who also deliver to the pickiest of chefs in town.

In recent years, many have invested tremendous energies into re-establishing the 
prestige of Hungarian wines, and in devoted locations, like DiVino wine bars 
for example, foreign visitors can easily familiarize with the local wines, guided 
by experts. Along with wine-culture, beer-culture is also developing each year: 
Élesztő, Léhűtő, Sörmanufaktúra and others serve a wide selection of local
and international craft beers, many of them also from tap. In the centre of the 
beer-scene in Élesztő one can also try some beer based cocktails, acquire some 
brewing skills, and even a Hopstel is about to be launched soon for the beer-
fanatics among backpackers.    

In places where the most important representatives of classical, jazz, crossover 
music fill the schedules all year long, the guests travelling for higher culture 
will show up soon enough. Conserts at Müpa, or the beautiful Music Academy 
are world-class while the ticket prices remain negligible compared to the great 
european institutions. Tickets for the Budapest Spring Festival are sold out in a 
matter of minutes, and some even move here for the entire concert season, as a 
german or swiss pensioner might easily afford to dedicate several months to the 
enjoyment of arts. 

Due to its versatility and relative cheapness, more and more film crews also 
choose Budapest as a shooting location, which is important for several 

A Budapest iránti nemzetközi érdeklődés gyújtópontjában még mindig a 
fürdők állnak, melegen ajánlják őket úti beszámolókban a Guardiantól a vadiúj 
Lonely Planet-kiadásig. A renoválások és újjáépítések ebben a szegmensben 
is megtették hatásukat, a fürdőkultúra sokadik virágkorát éli sosem látott
sokszínűségben: a régivágásúaknak ott a Gellért, a Széchenyi, a Király, 
a Lukács, az ínyenceknek a Veli Bej, a fiataloknak, akik nem restek kiszaladni 
a tetőtéri panorámamedencébe, a Rudas.

A New York Times nemrég azt emelte ki, hogy ugyan Budapest igyekszik az 
elszegényedett Kelet imázsát a nyugati luxus szimbólumaival helyettesíteni – 
így a Four Seasons Hotel Gresham Palace-szal, mely egyébként idén elnyerte a
Trip-Advisoron Európa legjobb és a világon a negyedik legjobb hotel címet –, 
de emellett, a régió sok más városával ellentétben, a legérdekesebb attrakciók 
karakteresen hazaiak, és nem importcikkek. A romkocsmák ezek közé tartoznak, 
különlegességük és viszonylagos olcsóságuk okán szüntelenül vonzzák 
a legény- és leánybúcsúk társaságait, főképp Angliából, de hotelvezetők 
beszámolói szerint a bulinegyedet az idősebb, ám minden újdonságra nyitott
turisták is szívesen megnézik maguknak. A VII. vagy VIII. kerület egyes 
részeiről tíz éve még nem gondoltuk volna, hogy a  külföldiek kedvencei 
lesznek. Most a bohém sikk és a megkopott nagypolgáriság stílusos pezsgését 
vélik itt felfedezni; van, aki a 90-es évek Barcelonájának hangulatát látja ebben
a miliőben, másokat Berlin művésznegyedeire emlékezteti.  

Sokat lendít a város keltette szimpátián, hogy a Budapest = gulyás tétel 
már régen érvényét vesztette. Kitört a gasztroforradalom és egyre nagyobb 
választékkal kényeztet minket. „Az elmúlt öt évben annyi minden történt 
nálunk a gasztronómia területén, mint előtte soha. A  paletta minden 
kategóriában színesedett” – mondja Szauer Judit gasztro-PR szakértő.
„Az új belépők elsősorban a 

street food irányból 
érkeznek, sok esetben világjáró fiatal vállalkozókról 

van szó, akik külföldön látott példákat honosítanak meg itthon, a burger, a pho 
és más tematikákban. Vannak már food truckjaink, mindjobban szaporodnak 
a fix utcai ételárusok, sőt decemberben megnyílt az első street food udvar, a 
Karaván a Kazinczy utcában, tíz kioszkkal. Mindeközben egyre több nagy 
költségvetéssel felépített és működtetett étterem is nyílik, amelyek elkötelezett
vezetői lassan, de biztosan felhelyezik Magyarországot a világ gasztrotérképére. 
Ebben nagy szerepet játszik a nemzetközi megmérettetéseken való részvétel, 
így Széll Tamás, az Onyx Michelin-csillaggal kitüntetett sous-chefjének 
sikere, aki 2012-ben először jutott be a Bocuse d’Or döntőjébe a magyar
szakácsok közül, amelyen a 10. helyet szerezte meg. A híres szakácsverseny 
európai döntőjét 2016-ban Budapesten rendezik meg, ami nagy lehetőség a
városnak, hogy bemutatkozzon a világ gourmand-jainak.” A  gasztroforradalom 
az alapanyagokban is változást hozott. A Szimpla piacon például érdemes 
körülnéznünk, ha olyan őstermelőktől szeretnénk vásárolni, akik a város
legválogatósabb séfjeinek is szállítanak. 

Az elmúlt években sokan, rengeteg energiát befektetve állították vissza a 
magyar bor becsületét, és az olyan elkötelezett helyeken, mint például a DiVino 
Borbárok, a külföldiek is alaposan megismerhetik a különböző fajtákat a
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szakem-
berek segítségével. A 

borműveltség mellett évről évre 
nő a sörműveltség is: az Élesztő, a Léhűtő, a Sör-
manufaktúra és társaik magyar és külföldi kéz-
műves sörök sokaságát kínálják csapról is. A sörélet 
központjában, az Élesztőben söralapú koktélokat is 
kérhetünk, megtanulhatjuk a serfőzést, sőt hamaro-
san megnyílik a Hopstel a sörrajongó turistáknak.    

Ahol a komolyzene, a dzsessz a crossover 
legfontosabb képviselői lépnek fel egész évben, 
ott előbb-utóbb megjelennek a magaskultúráért 
utazó vendégek. A Müpa, vagy a gyönyörűséges 
Zenakadémia koncertjei világszínvonalúak, és a 
jegyárak elenyészőek a nagy európai és amerikai 
intézményekhez képest. A tavaszi fesztiválra 
seperc alatt elfogynak a jegyek, sőt van, aki egész 
koncertszezonokra költözik ide, mert, mondjuk 
német vagy svájci nyugdíjasként megengedheti 
magának, hogy a műélvezetnek szentelje az idejét. 

Sokoldalúságának és viszonylagos olcsóságának 
köszönhetően egyre több filmes cég választ 
Budapesten forgatási helyszínt, ami több 
szempontból is fontos. Egyrészt felemelő, hogy 
simán belefuthatunk Matt Damonba a Pomo 
D’oróban, vagy Jeremy Ironsba a Gerlóczyban, 
és bízhatunk benne, hogy jól érzik itt magukat, 
sőt, talán mesélnek is otthon az élményeikről – 
emlékezzünk Brad Pittre, aki őszinte lelkesedéssel 
terjesztette, hogy ebben a városban több száz éves 
törökfürdőben lehet bulizni. Másrészt a filmstábok 
népesek, így egy-egy produkció leforgása alatt több 
száz külföldi szakember is megfordulhat nálunk, 
ráadásul a kultúrturisták egy érdekes csoportját, a 
filmrajongó utazókat is idevonzzák, akik 
imádnak egy-egy jelenet felvételeinél 
vojőrködni.   

Egyes szenzációk belülről kevésbé 
ismertek, míg az online beszámolókból 
kiderül, hogy nem ritkán egyenesen a 
reptérről hajtatnak oda a vendégek. 
A New York Times tavaly nyáron kurió-
zumként ajánlotta olvasóinak a budapesti 
szabadulószobákat, melyekből már vagy 
50 működik városszerte és exportcikként 
külföldön is. Mint a cikkíró megjegyzi, 
mint a romkocsmák esetében, itt is 

sikerült előnyt kovácsolni 
a rossz gazdasági helyzetből, a játék szempont-
jából ugyanis külön izgalmas a leharcolt szobák 
posztkommunista hangulata. „Egy olyan ország-
ban, ahol a munkanélküliség magas, különösen a 
fiatalok körében, egy ilyen játékból üzletet csinálni 
a vállalkozás kreatív, alacsony befektetéssel járó 
módja.” 

Ipari hangulat uralja azt a különleges lőtermet 
is, amely a TripAdvisor tanúsága szerint komoly  
népszerűséget vívott ki magának a külföldieknél. 
A lepattant miliőben rengeteg fegyver közül lehet 
választani, a kommunikáció udvarias, és mégsem 
tolakodó, és sok ide érkező a saját hazájában a 
jogszabályok és egyéb körülmények miatt nem 
talál hasonló élményre. És ott vannak azok a rejtett 
kincsek, amelyekről szeretjük azt hinni, csak mi, 
budapestiek ismerjük őket; féltve őrizzük titkaikat, 
és csak annak mutatjuk meg, aki fontossá válik szá-
munkra. Az elhagyott erkély a Vár oldalán. A saját 
világot teremtő Gül baba utca. A zárt kapuk mögött 
megbúvó, meglepően tágas kertek Pesten és Budán. 
Az antikos, akihez járunk, a lemezbolt, a csöpp 
kávézó. Budapest véget nem érő szerelem. Mindig 
önmaga, mégis nap mint nap újat mutat, inspirál 
és elkápráztat. Nem lehet megunni, nem lehet vele 
betelni. És amíg mi, szerencsések, akik mindennap 
láthatjuk, nem telünk be vele, addig egészen biztos, 
hogy a világ sem fog.

reasons. On one hand, it’s exciting to have the 
chance of running into Matt Damon at Pomo 
D’oro, or Jeremy Irons at Gerlóczy, and we 
can be confident that they’ll have a good time 
here, and might even tell some nice stories about 
the city – just remember Brad Pitt, who spread 
the word with sincere enthusiasm about the 
parties in century old baths. On the other hand, 
the film crews themselves can be huge, thus with 

only one shooting, several hundred foreign 
experts and specialists visit the country, 
further attracting a special kind of cultural 
tourist, who loves to peek around the 
shooting locations.   

Some attractions might not be that well known 
for the natives, while online reviews show, 

that visitors often aim for these straight 
from the arrival gates of the airport. Last 
summer, the New York Times recommended 

the escape rooms of Budapest as a curiosity. 
Around 50 of these operate already throughout the 
city, while the concept is already being exported 
and as the author also pointed out, not unlike the 
case of ruin pubs, people managed to turn economic 
struggles into an advantage, as the worn down 
interiors and their post-communist atmosphere add 
a lot to the excitement of the games. “In a country 
where unemployment is high, especially among 
youth, making a business out of a game like this is a 
creative, low investment way of entrepreneurship”

An industrial mood is also dominating the special 
shooting range, which according to TripAdvisor 
is extremely popular among foreigners. In the 
abandoned ambience, one can choose from a lot of 
weapons, the staff is polite without being pushy, and 
many visitors get an experience here, that would be 
impossible back home, due to legal reasons. And 
then there are the secret treasures, which we like to 
believe are only known to us, Budapest locals. We 
guard these secrets, and reveal them only to those 
really important to us. The abandoned balcony 
in the side of the castle, The unique world of Gül 
Baba street. The spacious gardens of Pest and 
Buda hiding behind closed gates. The antique shop, 
the record store and that little café. Budapest is a 
never ending love story, of which one can never get 
enough of. It’s always itself, but shows something 
new every day, inspires and mesmerizes. And as 
long as we, the lucky ones who see this city every 
day can never get bored of it, the world sure won’t 
either.  
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