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Páratlan fekvésû fõvárosunkat a Duna-parti panorámával, a budai várnegyeddel méltán tartják számon a
Világörökség részeként. Az utóbbi idõben a fõleg külföldi fiatalok által újra felfedezett Budapest
télen-nyáron, éjjel-nappal szinte zsong a turistáktól.
Honlapunkon természetesen a mindenki által ismert, klasszikus látnivalókat sem fogjuk kihagyni. A Szent
Koronát is õrzõ Parlament, a Budai Várnegyed hangulatos utcáival, ikonikus nevezetességeivel, a
Mátyás-templommal, a Halászbástyával, a monumentális Hõsök tere, az elegáns Andrássy út, a Szent
István Bazilika kihagyhatatlan látnivalók.
Budapest rendkívül gazdag és változatos múzeumait sem feledhetjük el, a Magyar Nemzeti Múzeum, a
Szépmûvészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, a szecessziós gyöngyszem, az Iparmûvészeti
Múzeum, mind megannyi kötelezõ zarándoklat.
Közhely, de Budapest tényleg a fürdõk városa, a misztikus török kori fürdõktõl az impozáns
fürdõkomplexumokig, hatalmas a választék. Közülük a három legismertebb, a városligeti neobarokk
Széchenyi Fürdõ a legnépszerûbb és a legimpozánsabb, a szecessziós Gellért Fürdõ a legelegánsabb, és
a török kori Rudas Fürdõ a legautentikusabb.
Honlapunk indulásakor a hatalmas budapesti kínálatból elõször egyrészt a családbarát látnivalókra
koncentrálunk, másrészt bemutatjuk a város budai oldalát körbe ölelõ Budai-hegység legszebb
túraútvonalait, sétáit.
A gyerekes családok elsõ számú budapesti célpontja vitathatatlanul az ország legnagyobb állatkertje, a
folyamatosan fejlõdõ, európai színvonalú Fõvárosi Növény- és Állatkert, amely a Városligetben, a bezárt
Vidámpark átvételével igazi családi szórakoztató központtá növi ki magát.
Maradva az állatvilágnál, a város délnyugati szélén, az egyik bevásárló központban található Tropicarium
hatalmas akváriumaival, cápáival, rája simogatójával, esõerdõt imitáló környezetével senkinek sem fog
csalódást okozni.
Ha múzeumi környezetben szeretnénk tanulmányozni az élõvilágot, akár a mindig népszerû dinókat, akkor
irány a Magyar Természettudományi Múzeum, ahol elképesztõen érdekes kiállítások mutatják be a
természetet, a kihalt állatoktól az õsembereken át az akváriumban lubickoló színes trópusi halakig.
A Városligetben, a szinte az összes magyar építészeti stílust felvonultató Vajdahunyadvár épületegyüttese
és a falai közt kialakított Mezõgazdasági Múzeum kínál kicsiknek és nagyoknak feledhetetlen élményt.
Az egyedülálló Magyar Vasúttörténeti Park rendezett környezetével, változatos programjaival nemcsak a
vonatrajongókat nyûgözi le. A szárnyas jármûvek kedvelõi pedig a ferihegyi repülõtér mellett kialakított
Repülõgép Emlékparkban kerülhetnek testi kapcsolatba a már kiszuperált utas- és teherszállító gépekkel.
Bakancsos turisták is nyugodtan választhatják Budapestet kirándulási célpontjuknak, a jelzett turistautakkal
rendkívül sûrûn átszõtt Budai-hegység káprázatos kilátóhelyeirõl nem mindennapi látvány tárul a környezõ
hegyekre és magára a páratlan fekvésû fõvárosra a Duna kék szalagjával. A János-hegy, a
Hármashatár-hegy, a Gugger-hegy, a Hárs-hegy, hogy csak a legismertebbeket említsük.
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