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תוך החשובים והאתרים העיירות הערים
מידע ובאיורים בתצלומים שימושבמפות
על ושווקים מסעדות על לינה מקומות על
ספורטיביות פעילויות ועל בידור אירועי
הפרק ואילו מידע שימושי בפרק תמצאו
הנחוץ המידע כל את חשוב לדעת מכיל
שירו־ ועד ציבורית מתחבורה למטיילים

אישי וביטחון רפואיים תים

אתמ למצות לכם יסייע זה דריך
באמ־ בהונגריה מביקורכם המרב
של והמלצות מפורט מידע צעות
היכרות עם הונג� הראשון הפרק מומחים
ממקםאתהמדינהבהקשרהההיסטורי ריה
בפניכם בודפשט מביא הפרק והתרבותי
בפר־ ואילו בבירה העיקריים האתרים את
כל בפרוטרוט מתוארים האזוריים קים

זה במדריך  להשתמש  איך 

בודפשט
חולק הבירה עיר של מרכזה
אחד ולכל אזורים לארבעה

ובו תת־פרק הוקדש מהם
באזור העיקריים האתרים

למרכז שמחוץ אתרים
בודפשט  בתת־הפרק מתוארים
ממוספרים האתרים כל רבתי

האזור במפת ומופיעים

האזור1  מפת
להתמצאות קלה, כל 

האתרים ממוספרים ומופיעים 
במפה. אתרים במרכז העיר 

מסומנים גם במפת הרחובות 
. של בודפשט, עמ

המאוירת2  הרחובות מפת
תספק לכם מבוא ממעוף הצי�

פור על אזור תיירותי חשוב 
המתואר בפרק. המספרים לצד 

האתרים תואמים לאלה המופיעים 
במפת האזור ולצד התיאורים 

המפורטים בעמודים הבאים.

ברגל לטיול מוצע מסלול
אדום בקו מסומן

אתרים מדגישים הכוכבים
להחמיץ שאסור

סעיף הוא האתרים כל
האתרים מחולקים שבו

לקטגוריות

מפורט3  מידע
כל האתרים החשובים 

מתוארים בפריוט, כולל מיקום 
במפה, מספרי טלפון ושעות 

פתיחה. מקרא סמלים מפורט 
מופיע בקפל הכריכה האחורית.

לראות תוכלו האיתור מפות בכל
לשאר יחסית נמצאים אתם היכן

העיר חלקי
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The well of the Danaides, who were condemned to carry water to a leaking barrel, in Szomory Dezső tér

CENTRAL PEST

GETTING THERE
Much of central Pest is pedes-
trianized and parking spaces 
are scarce, but the area is served 
by all three metro lines, many 
buses and trolleybuses; the main 
traffic hub is Ferenciek tere. 

At the end of the 17th 
century much of Pest   
was in ruins and few 

residents remained. Within 
the next few decades, how-
ever, new residential dis-
tricts were established – 
today’s mid-town suburbs. 
In the 19th century, rede-
velopment schemes introduced grand 
houses and apartment blocks, some 

with shops and cafés, as 
well as secular and munici-
pal buildings. Perhaps the 
most prominent example of 
this work is the Hungarian 
National Museum. At this 
time Pest surpassed Buda 
as a centre for trade and 
industry. This was partly 

due to the Jewish community, who 
actively developed the area. 
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0 yards
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400

Bas-relief on the façade of 
the City Council Chamber

Museums
House of Terror Museum i
Hungarian National Museum
 pp98–9 w
Museum of Applied Arts q

Historic Buildings  
and Monuments
City Council Chamber 8
Ervin Szabó Library 0
Ferenc Liszt Music Academy y
Klotild Palaces 7
New Theatre u 
New York Palace t 
Pest County Hall 4
Turkish Bank 3

Churches and Synagogues
Great Synagogue e 
Inner City Parish Church 6 
University Church 9 

Streets and Squares
Jewish Quarter r 
Mihály Vörösmarty  

Square 2 
Váci Street 5 
Vigadó Square 1

SIGHTS AT A GLANCE

KEY

 Street-by-street map 
 see pp92–3

 Metro

 Tourist information
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Schmidl family tomb at the Jewish Cemetry

Buda Hills e
Budai-Hegység

q Moszkva tér, then v 56,  
then cog-wheel railway and chair lift.

To the west of the city centre 
are the wooded Buda Hills 
where Budapesters come to 
walk and relax.
 The first station of a cog- 
wheel railway, built in 1874, 
is on Szilágyi Erszébet fasor. 
This runs up Sváb Hill – named 
after the Germanic Swabians, 
who settled here under the 
Habsburgs (see pp40–41) – 
and then Széchenyi Hill.
 From Széchenyi Hill a 
narrow-gauge railway covers 
a 12-km (7-mile) route to the 
Hűvös Valley. As in the days 
of the Soviet Young Pioneers 
movement, the railway is 
entirely staffed by children, 
apart from the adult train 
drivers. At the top of János 
Hill stands the Erzsébet  
Look-Out Tower, designed  
by Frigyes Schulek in 1910.  
A chair lift also connects the 
summit of János Hill with 
Zugligeti út and is a good 
way of making the descent.

Jewish Cemetery 9
Zsidó temető

Kozma út. @ 37. 

Next door to the Municipal 
Cemetery is the Jewish 
Cemetery, opened in 1893. 
The many grand tombs here 
are a vivid reminder of the 
vigour and 
success of 
Budapest’s 
pre-war 

Palace of Arts q
Müvészetek palotája

Komor Marcell utca 1. v 1, 2, 2A, 
24. Tel 555 30 00, 333 33 01 or  
555 33 00 # 10am–10pm daily. 
www.mupa.hu  Ticket Office (for 
all events) # 1–6pm Mon–Sat, 
10am–6pm Sun. www.jegyelado.hu 

The Palace of Arts, located in 
the Millennium City Centre on 
the Pest side of the Danube, 
between the Lágymányos 
Bridge and the new National 
Theatre, brings together the 
different branches of the arts 
under one roof. Permanent 
residents in the palace include 
the Ludwig Museum of Con-
temporary Art, the National 
Philharmonic Orchestra and 
the National Dance Theatre.

Aquincum – view towards the Museum, displaying finds and models

Museum of Contemporary History and Ludwig Collection, Palace of Arts

The Erzsébet Look-Out Tower at the summit of János Hill, Buda Hills

Eagle Hill Nature 
Reserve w
Sashegy Természetvéldemi 
Terület

Tájék utca 26. Tel 319 67 89.  
@ 8, 8A. # Mid-Mar–mid-June & 
Sep–mid-Oct: 10am–4pm Sat & Sun. 
8 compulsory. 

A nature reserve more or less 
in the centre of a city of two 
million inhabitants is a remark-
able phenomenon.
 Access to the summit of this 
steep, 266-m (872-ft) high hill 
to the west of Gellért Hill (see 
pp88–9) is strictly regulated  
to protect the extremely rare 
animal and plant species found 
here. A smart residential  
quarter of attractive bourgeois 
villas, which lies on the lower 
slope of Eagle Hill, extends 
almost to the fence of the 

Aquincum 8
Aquincum

Szentendrei út 139. Tel 250 16 50. 
£ Aquincum. # 9am–5pm Tue– 
Sun. & Museum # 10am– 5pm 
Tue–Sun. ¢ Mid-Oct–mid- Apr. & 
8 www.aquincum.hu 

The remains of the Roman 
town of Aquincum were 
excavated at the end of the 
19th century. Visitors are 
today free to stroll along its 
streets, viewing the outlines 
of temples, baths, shops and 
houses, in what was once  
the centre of the town. 
 The civilian town of 
Aquincum, capital of the 
Roman province of Pannonia, 
was founded at the beginning 
of the 2nd century AD, a 
couple of decades after a 
legionary fortress had been 
established to its south. For 
centuries, it was the largest 
city in Cenral Europe. 
 In the centre of the site 
there is a museum housed  
in a Neo-Classical lapidarium 
displaying the most valuable 
Roman archaeological finds 
from both this site and others 
nearby. The items on display 
include weapons and various 
inscribed stone monuments.
 What is open to visitors 
today is only a fraction of  
the former town, but there is 
more than enough to impress. 
The central heating system, 
based on hot air circulated 
under mosaic floors is espe-
cially remarkable, as is the 
drain cover, a sign that the 
town had a good water  

supply and drainage system. 
You can also see the sanctuar-
ies of the goddesses Epona 
and Fortuna. 
 On the other side of the 
HEV railway line, the remains 
of an amphitheatre are visible, 
where the town’s inhabitants 
once sought entertainment.

Budapest 
Holocaust 
Memorial Centre 0
Holokauszt Emlékközpont

Tájék utca 26. Tel 319 67 89.  
@ 8, 8A. # Mid-Mar–mid-June & 
Sep–mid-Oct: 10am–4pm Sat & Sun. 
8 compulsory. 

Opened late in 2004, this 
outstanding memorial centre 
is dedicated to the tens of 
thousands of Hungarians 
deported from the Budapest 
Ghetto to Auschwitz in the 
latter stages of World War II. 
Housed in a former synagogue, 
the exhibition tells of the sad 
fate suffered by the Hungarian 
Jews, gypsies and other victims.
 The most moving part of 
the memorial is the former 

main prayer hall, given 
over to the photos of 
members of the con-
gregation who once 
worshipped here. 
The 8-m (24-ft) high 
wall, designed  
by Laszlo Zsoter, 
around the centre is 
inscribed with the 
names of all Hun-
garians known to 
have died in the 
Shoah. It allows 
new names to be 
added; the goal is  
to one day have a 
complete list of all 
who have perished 
in the Holocaust.

Jewish community. At the end 
of the 19th century, nearly  
a quarter of the city’s inhabit-
ants were Jewish. Tombs to 
look out for as you stroll 
among the graves include  
that of the Wellisch family, 
designed in 1903 by Arthur 
Wellisch, and that of Konrád 
Polnay, which was designed 
five years later by Gyula 
Fodor. Perhaps the most eye-
catching of all tombs belongs 
to the Schmidl family. The 
startlingly flamboyant edifice, 
designed in 1903 by Hungary’s 
prominent architects, Ödön 
Lechner and Béla Lajta, is 
covered in vivid turquoise 
ceramic tiles. The central 
mosaic in green and gold tiles 
represents the Tree of Life.

reserve and the craggy 30-ha 
wilderness that it encloses.
 It is well worth taking a 
guided walk in the nature 
reserve, particularly in spring 
or early autumn. Only here is 
it possible to see examples of 
centaurea sadleriana, a flower 
resembling a cornflower but 
with a much larger flower 
head. The reserve is also 
home to a type of spider not 
found anywhere else in the 
world, as well as to extra-
ordinary, colourful butterflies 
and to ablebharus kitaibeli,  
a rare lizard.

For hotels and restaurants in Greater Budapest see pp999–999 and pp999–999

Street-by-Street: Around Váci Street 
The nothern section of Váci Street has been Budapest’s 
fashionable area for walking, meeting in cafés and 
shopping in elegant boutiques since the early 19th 
century. Its attractive promenade is an enjoyable place  
for a stroll in the evening, when it is stylishly illuminated.
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STAR SIGHTS

.  Inner City  
Parish Church

. Klotild Palaces

.  Váci Street

Remains of 
Contra Aquincum

. Klotild Palaces
These beautifully decorated 
twin blocks together form  
a magnificent gateway to 
the Elizabeth Bridge 7

. Váci Street
Budapest’s most elegant promenade and shopping 
area is lined with fashion boutiques, cafés, fountains 
and statues. Off the street there are old courtyards  
and shopping arcades 5

Mihály Vörösmarty Square
A Carrara marble monument  
to the poet Mihály Vörösmarty 
stands in this square. The 
statue was created by Ede 
Telcs and symbolizes the 
Hungarian nation united  
in the poets’s words: “Your 
homeland, Hungary, serve 
unwaveringly” 2

Péterffy Palace, now the Százéves 
Étterem, is Pest’s only Baroque 
house. It was built by András 
Meyerhoffer in 1755 for the 
magistrate, János Péterffy. Above 
the gateway there is a beautiful 
balcony supported by atlantes.

Thonet House was built in  
1888–90 by Ödön Lechner  
(see p83) and Gyula Pártos.  
The building stands today  
in its original form, featuring 
Zsolnay ceramics from Pécs.

Servite Church 
Holy figures adorn the 19th-

century façade of this 
Baroque church

Gerbeaud Cukrászda 
is one of the best 

patisseries in town.

Párizsi Udvar  
is found on the corner 

of Kígyó utca and Petőfi 
Sándor utca. The arcade, which 

features shops, bookshops  
and a cafe, is decorated with 
attractive wrought-iron work.

. Inner City 
Parish Church

This limestone and 
marble tabernacle, in the 

church, dates from the 
early 16th century 6

KEY

  Suggested route
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See Street Finder, map xx

Danube

CENTRAL 
PEST

AROUND 
PARLIAMENT

GELLÉRT 
HILL AND 

TABÁN

Vigadó 
concert 
hall

Turkish 
Bank 3

For hotels and restaurants in this region see pp999–999 and pp999–999
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לאזורים חלוקה
הונגריה מחולקת זה במדריך

למפה בהתאם אזורים לחמישה
הקדמית הכריכה בפנים המופיעה
נפרד תת־פרק מוקדש אזור לכל
חלוקה לאזורים (ראו עמ'  בפרק
והאתרים העיירות (124�255
ביותר והמעניינים החשובים

האזור במפת ממוספרים

מצור־ החשובים האתרים לכל
השי־ המידע כל ובה מסגרת פת

הביקור לתכנון הנחוץ מושי

העיקריים4  העניין מוקדי
הונגריה של

מבנים היסטוריים מתוארים תוך 
שימוש בחתך רוחב של חלל 

הפנים, ובמוזיאונים מוצגת תוכנית 
מתאר של המבנה, שתאפשר 

לכם למצוא בקלות את המוצגים 
החשובים.

אזור לכל המוקדשים העמודים את
בזכות בקלות לזהות ניתן בהונגריה

שבצד במפה לו שהוקצה הצבע
הקדמית הכריכה של הפנימי

היכרות1 
הנופים, ההיסטוריה 

והאופי של כל אזור 
מתוארים בתת�הפרק, שבו 
תגלו כיצד התפתח האזור 

במשך השנים ומה מוצע בו 
לתיירים כיום.

האזור2  מפת
מתארת את רשת הכבי�

שים הראשיים ומאפשרת 
התרשמות כללית מהאזור. 

כל האתרים החשובים 
ממוספרים, ויש גם טיפים 

שימושיים לנסיעה במכונית 
וברכבת.

מפורט3  מידע
כל העיירות החשובות ושאר 

מוקדי העניין מתוארים בפרוטרוט 
ומסודרים על פי המספור במפת 
האזור. בתוך כל סעיף יש פרטים 

על האתרים החשובים באזור.

היבטים מדגישות המסגרות
ומע־ חשובים אתרים של מסוימים

בהם מיקות
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View of Danube - from Visegrad Castle

With its darting twists and 
turns, steep banks and 
deep valleys, the Dan-
ube Bend has been a 
favourite site of ref-
uge for almost 2000 
years. Rome built garri-
sons here, and there are 
remnants of that great empire every-
where. The natural fortress that is the 
Danube’s west bank was later the 
chosen site for the construction of 
the historic towns of Visegrád and 
Esztergom, both built with protection 
and defence in mind. Esztergom was 
the scene of the Hungarian conver-
sion to Christianity, and Visegrád was 
the impenetrable seat of royal power. 
Later still came Szentendre, founded, 
like Ráckeve to the south of the capi-
tal, by Serbs fleeing persecution at 
home. Though few Serbs remain, 
traces of their culture and – especial-
ly- of their religion are evident every-

where. Those who 
come seeking refuge 
today are the thou-

sands of Budapest resi-
dents who keep holiday 

homes in the area, and the 
legions of visitors on short 

trips from the capital. 
 Over on the east bank the rolling 
hills of the Börzsöny and the Dan-
ube-Ipoly National Park – home t 
more than half of Hungary’s native 
bird species – make for sensational 
hiking, walking, birdwatching, or 
simply for superb drives.
 This is perhaps the most cosmopol-
itan part of Hungary. Expect to find 
warm, welcoming and multi-lingual 
hosts used to visitors from all parts. 
They are also, note, used to milking 
visitors for all they are worth: prices 
for all services in the area are higher 
than most other parts of the country. 
And though the capricious, almost 

AROUND BUDAPEST

Strategically sited castles and enormous cathedrals – including 

Hungary’s largest - look out over a seemingly never-ending pro-

cession of pleasure boats navigating the Danube Bend. Unique, 

shimmering evening sunlight make the towns of the region a favourite 

retreat of artists, and evidence of a rich cultural heritage is every-

where. Away from the river the Royal Palace at Gödöllő is the most 

Mural paintings in Orthodox Church in Rackeve

Exploring Around Budapest
Dominated by the Danube bend, the area around  
Budapest has long attracted visitors. Even today the 
main artery remains the Danube, and during the 
summer boats depart from the capital to the more 
serene and peaceful locations of Vác and Eszter-
gom. Much of Budapest’s hinterland is national 
park, with countless hiking and nature trails – the 
Duna-Ipoly National Park stretches as far north as 
the Slovak border. In the middle of it all is the 
art-loving village of Szentendre, one of central 
Europe’s loveliest towns.  

For additional map symbols see back flap
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Esztergom pp142–5 0
Gödöllő pp132, 134–5 3
Nagybörzsöny & Duna-Ipoly 

National Park 9
Ócsa 2
Ráckeve 1
Szentendre pp138–40 6
Vác 5
Vácrátót 4
Visegrád 7
Zabegény 8

SIGHTS AT A GLANCE

SEE ALSO

• Where to stay pp267–8

• Where to eat pp288–9

Wild orchids in the marshes around Ócsa

0 kilometres

0 miles

10

10

GETTING AROUND
Budapest has an international  
airport, and destinations such as Szentendre, 
Gödöllő and Ócsa are on the Budapest subur-
ban rail network (HEV, see pp??) and best 
reached by train. Other places can be visited by 
train or car, though during the summer the nic-
est way to reach the Danube bend is by Mahart 
Passnave motorboat from Vigádo tér in Budapest. 
Services run to Esztergom and stop at most 
towns along the way. Other services go to 
Szentendre and Vác.

KEY

 Motorway

 Motorway under construction

 Major road

 Secondary road

 Minor roads

 Main railway

 Minor railway

 International border

 Regional border

The Royal Palace in Gödöllő, built by Count Antal Grassalkovich I

Inside Esztergom Basilica, centre of Catholicism in Hungary
A statue of Justice, crowning the 
Baroque Town Hall in Vác
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Ják w
Road Map XX. 12km (7 miles) south 
of Szombathely. * 2,400. @ from 
Szombathely. 

The Benedictine St. George’s 
Abbey Church (Jáki Apátsági 
Templom Szent György) is  
the best-preserved and most 
impressive example of 
Romanesque architecture in 
Hungary. Built in 1214–56, 
this twin-towered masterpiece, 
influenced by late Norman 
architecture, sits imposingly 
on a hilltop above the village. 
The western façade is worthy 
of note, with its recessed 
doorway, a richly decorated 
portal featuring almost life-
size carvings of Jesus and the 
apostles. This style, called the 
Porta Speciosa technique, was 
refined here before 
becoming a 
model for Roman-
esque churches 
all over Hungary. 
Inside the church 
are original, 700-
year old frescoes 
showing the 
church’s founder, 
Márton Ják, and 
his family. The church was 
fully restored in 1890 by 
Frigyes Schulek (who also 
restored the Mátyás Church in 
Budapest, (see pp62–3). The 
tiny St. James Chapel opposite 
was built in 1260 for the use 
of non-monastic villagers.

E St George’s Abbey Church 
Fő tér. Tel (094) 356 014. # 8am–
7pm Mon–Sat, 1pm–5pm Sun.  7 

Bük t
Road Map XX. 24km (15 miles) 
northeast Szombathely. * 3,100. 
£ from Szombathely. @ from 
Szombathely. n Tourinform; Eötvös 
utca 11, (094) 55 84 19. 

Thermal springs were dis-
covered at this village near 
the Austrian border in 1956,  
during a search for oil. Since 
then the Bük Medicinal 
Baths (Bükfürdő) have grown 
to become one of Hungary’s 
largest, and most attractive 
medicinal bath complexes. 
There are indoor and outdoor 
pools of various sizes and 
temperatures, offering treat-
ments for a variety of different 

For hotels and restaurants in Northern Transdanubia see pp999–999 and pp999–999

who bought the town in 1534. 
Patriarch Tamás Nádasdy 
brought in Italian architects  
to create a genuine Renais-
sance masterpiece, which, 
with various additions, 
survives more or less intact  
to the present. 
 Much of the castle is given 
over to the Ferenc Nádasdy 
Museum, the highlight of 
which are two series of fres-
coes: 17th-century works 
showing the Hungarians in 
battle with the Turks and 
scenes from the Old Testa-
ment painted by Stephen 
Dorffmeister in 1769. There 
are also exhibitions of the 
family and town’s history, 
regional folk art and period 
furniture. The castle is reached 
via a long stone bridge over 
what was once a moat. 
 In 1961, during a search for 
oil (see below), hot springs 
(44° C/111 °F) were found in 
Sárvár, and the Sárvár Spa & 
Wellness Centre here is now 
one of the largest bath com-
plexes and, after its renovation 
and extension, the most mod-
ern in Hungary. It comprises 
indoor and outdoor pools, a 
sauna and a treatment centre 
for various therapies.

E Ferenc Nádasdy Museum
Várkerület 1. Tel (095) 32 01 58.  
# 9am–5pm Tue–Sun. &  
8 Hungarian only. 

 Sárvár Spa & Wellness 
Centre
Vadkert utca 1. Tel (095) 52 36 00. 
# 10am–10pm daily.  & 7 

Sárvár r
Road Map XX. 25 km (16 miles) 
east of Szombathely. * 16,000.  
£ from Szombathely. @ from 
Szombathely. n Tourinform, 
Várkerület 33, (095) 52 01 78. 

The Magyars built an earth 
castle (Sárvár translates quite 
literally as mud castle) here in 
the 10th century. Long before 
that it appears the Romans 
had some fortifications here, 
and even the Celts found this 
confluence of the Rába river  
a sound defensive position. 
The Sárvár Castle that 
attracts visitors today is far 
from the mud of yore, how-
ever, and was built in the  
16th century. Its patrons  
were the Nádasdy family, 

The impressive hilltop Benedictine abbey church in Ják

Detail on the portal of the 
Benedictine Abbey in Ják

Szombathely Cathedral, Hungary’s 
largest Baroque church

Szombathely e
Road Map XX. Vas * 115,000.  
£ from Sopron, Győr. @ from 
Zalaergeszeg. n Tourinform, Kossuth 
Lajos utca 1–3, (094) 51 44 51.  
_ Bartók Classical Music Festival 
(Jul); Savaria Carnival (Aug). 

Founded by the Romans in 
AD 43, and known as Savaria, 
Szombathely was an impor-
tant trading and staging post 
on the ‘Amber Road’ from the 
Baltic Sea to Italy. Every 
August the Savaria Carnival 
recreates those ancient days, 
when hundreds of volunteers 
don Roman costumes and 
engage in battles, dancing 
and music. The remains of 
the once massive Roman 
Forum (Savaria was the capi-
tal of Pannonia) are 

among the city’s 
leading sights, 
with mosaic floors 
and the public 
baths clearly visi-
ble. There is more 
Roman treasure  
on show at the 
Savaria Museum. 
Standing next to 
the ruins is the 

city’s cathedral, Hungary’s 
largest Baroque church, built 
from 1791–4. Its interior suf-
fered great damage during 
World War II and restoration 
has yet to be completed.  
Next to the cathedral is the 
Bishop’s Palace, an attractive 
Rococo building whose Sala 
Terrena houses the Diocesan 
Museum, which has a fine 
collection of ecclesiastical art. 

Another room is home to a 
series of frescoes by Stephen 
Dorfmeister based on life in 
ancient Savaria.
 A short walk from the 
cathedral is Fő tér, today the 
main centre of the city and  
a shopper’s paradise popular 
with mothers and young  
children. There are further 
Roman ruins at the Iseum 
Ruin Garden on Batthány tér: 
this time a temple to the god-
dess Isis, believed to be one 
of only three ever found  
in Europe. Next door is the 
Szombathely Gallery. In May, 
when more than 50 kinds  
of rhododendron are in full 
bloom, the Kámoni Arbor-
etum north of the city centre 
is worth a visit.

One of the outdoor pools at the Bük Medicinal Baths

OIL AND WATER
Many of the largest 
thermal bath complexes 
in Hungary, such as 
those at Bük and Sárvár, 
have only been around 
since the latter part of 
the 20th century, when 
the thermal springs  
that serve them were  
discovered during oil 
surveying. Desperate to 
fuel its industrialization, 
Hungary’s Communist 
government hoped that the discovery of the Nagylengyel 
oil field in the west of the country in 1951 would be the 
first of many oils strikes in the region. Vast sums were 
spent foraging for oil, though all that was found was what 
became known as “white gold”: thermal water. Some small 
deposits of crude oil were eventually discovered, and 
though Hungary does produce oil (Zalaegerszeg is the 
centre of the industry, see p158) domestic production 
accounts for less than 10 per cent of consumption.

disorders, and the grounds  
are well laid out with grassy 
areas, children’s playgrounds, 
snack bars and restaurants.  
A well-sized resort has also 
grown up around the bath 
complex, and the Birdland 
Golf & Country Club (see 
pp300–303), a short walk 
from the thermal baths, is 
home to Hungary’s finest golf-
ing centres. With 18 tourna-
ment-class holes it is the only 
course in Hungary to have 
hosted a professional golf 
tournament.

 Bük Medicinal Baths 
Termal korut 2. Tel (094) 55 80 80. 
# winter: 8am–8pm; summer: 
8am–10pm. &  7 

The Knights Hall in Sárvár Castle, 
with superb battle frescoes

Indoor thermal baths in Sárvár

Pannonhalma Abbey g
The story of Pannonhalma Abbey is as old 

as Hungary itself. A UNESCO World 
Heritage Site since 1996, there has 
been an abbey here since 1002, 
the same year St István brought 

Christianity to the Magyars. The 
original abbey burned down in 
1137 and was replaced with a 
Romanesque construction that 
itself was superseded by the late-

Romanesque basilica still visible today. The 
basilica’s main portal of receding arches is one  
of the most important surviving examples of the 
porta speciosa technique extant in Hungary. 
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STAR FEATURES

. Arboretum

. Library

. Porta Speciosa

VISITORS’ CHECKLIST

Road Map B3. Vár 1, Pannon- 
halma, 20 km (12 miles) south-
east of Győr. Tel (096) 57 01 91. 
£ @ # Abbey & Arboretum: 
Jun–Jul: 9am–5pm daily; Mar–
May & Aug–Sep: 9am–4pm daily; 
Oct–Feb: 10am–3pm daily. 
Library: 8am–7:30pm Mon–Fri. 
& 8 7 ^ Abbey 0 = 

. Library
The Neo-Classical library holds 
330,000 volumes, including 
the Tihany Manuscript, the 
earliest written Hungarian.

Basilica
The Basilica’s 
stained-glass 
window was 
added in 1860.  
It depicts St Martin 
of Tours, born at 
Szombathely in 
western Hungary.

. Porta Speciosa
Though now hemmed 
in by extension to  
the Abbey complex, 
the red-marble orna-
mental portal with  
its wood carvings  
is an outstanding 
example of the Porta 
Speciosa genre.

Cloister
Late-Gothic vaulting in the 
cloister was added during 
renovation of the Abbey, 
carried out during the reign 
of King Mátyás, in 1486.

THE BENEDICTINE ORDER
The Order of St Benedict was founded by Benedict 
of Nursia, who set up the first monastery of the 
order at Monte Cassino, Italy, in 493. Benedict 
wanted the church to return to absolute devotion 
to the Pope. To this day Benedictines have no 
formal leadership structure. They are not in fact 
an official order, but rather a confederation. 
 Benedictine monks are known for living by 
their labour; Pannonhalma is no exception.  
The 40 monks who still call the Abbey home sell 
wine (vineyards surround the Abbey), Benedic-
tine liqueur, honey, tea, lavender and CDs.

Wine produced by monks at Pannonhalma

The Treasury is home 
to a rich collection of 
ecclesiastical art and 
historical artifacts.

Our Lady Chapel
On the far side of the Abbey, behind the 
Basilica, the Our Lady Chapel has three 
Baroque altars and a miniature organ. 
All the Abbey’s monks are buried here.

Western Tower
Very much the Abbey’s calling card, 

and its most recognizable feature,  
the Western Tower, added in 1832, 

can be seen from far away. 

Crest of the 
Pannonhalma Abbey

. Arboretum
The Arboretum on the 
eastern hillslope has been 
home to hundreds of rare 
tree and shrub species 
since the 1840s. More 
than 80 of the 
species grew 
wild in the 
Abbey’s 
grounds.

Benedictine Grammar School
Founded in 1802 the Abbey’s 
school is one of the finest in 
Hungary. The entrance exams 
are famously 
tough.

Main 
entrance

ביוני ב־ הראשון יוזף פרנץ של הכתרתו היינריך ֶאֶדה
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לשישהנ הונגריה את לחלק יתן
בנו־ מזה זה הנבדלים אזורים
שלהם ובהיסטוריה פיהם
בעיקול שוכנת בודפשט הבירה
נמצאות ממנה וצפונה הדנובה
על בעבר העיירותהמבוצרותשהגנו
בקשת נפרשים הצפון הרי זה עיקול
בין טבעי גבול ומתווים מזרח לכיוון

הגדול המישור שכנותיה לבין הונגריה
נרחבים כרי־דשא של עצום שטח
הגב־ כשלישמהמדינה פני על משתרע
טראנס־ של והכרמים המתונות עות
מתחלקים הונגריה במערב דאנּוּבְיָה
ּבאלאטֹון לאגם מדרום אזורים לשני
העיק־ העניין מוקדי אלה לו ומצפון

ואזור אזור בכל ריים

לגלות את הונגריה

בודפשט

המקסים הטירה רובע
מפוארת אדריכלות
מרתקים מוזיאונים

בגודלה ידועה הונגריה בירת
ארמונותיה של הקיסרי בפאר
היו עד התוסס ובאופיה
ּבּוָדה נפרדות ערים שתי כאן

של המערבית בגדה המלכים עיר
המסחרי המרכז וּפֶשט דנובה

המזרחית בגדה
עד ייחודן על שמרו הערים שתי
ומר־ שלווה עיר היא ּבּוָדה היום

הטירה  ברובע בייחוד גיעה
נדי־ המכוניות שם (עמ' 65�52)

מכל מציצה וההיסטוריה רות
בהן יומיים לאזור הקדישו פינה

הלאומית (עמ'  בגלריה תבקרו
ֶטמּפלֹום  9�58) ובָמְתיאש
ברחובות (עמ' 3�62) ותטיילו

לרובע מצפון העתיקה ּבּוָדה של
היישוב שרידי ניצבים הטירה

ָאקווינקּום (עמ' 110)  הרומי
טאּבאן  רובע משתרעים ומדרום

שם גֶלֵיירט (עמ' 74) וגבעת
המרח־ ומתחם המלון ניצבים
זה (עמ'  בשם המרהיב צאות

לביקור זמן קצת השאירו (70�71
ריאה ּבּוָדה (עמ' 111) בגבעות

מערות ובה מקסימה ירוקה

כיפת־הבצל
העירייה בבית
ּבּוָדה של הישן

בודפשט הדנובה לאורך משייטות טיול ספינות

ּבאקֹון ביער הצפופים העצים
טראנסדאנּוּבְיָה צפון

ורכבות־ טבע שמורת טבעיות
קיטור

וצפופה חמה להיות עלולה ּפֶשט
מצדיקים אוצרותיה אבל בקיץ

הלאומי המוזיאון ההמולה את
הונגריה (עמ' 9�98)  של

לאתנולוגיה (עמ'  והמוזיאון
מרהיבים מוצגים 82) גדושים

האופרה (עמ' 9�88) נמנה בית
באירופה ביותר הראוותניים עם

ואֹורסאגהאז (עמ' 81�80)
בגדר הוא הענקי הפרלמנט בניין

למרכז יומיים הקדישו חובה
ולפ־ להתרגעות יום ועוד ּפֶשט

בוארֹושליגֶט (עמ'  עילויות־פנאי
השליו העירוני הפארק (107

בודפשט אזור

בדנובה שיט
המקסימה ֶסנֶטנדֶרה

טירות ושרידי ארמונות
לבקר ביותר הנעימה הדרך

עיקול לאורך העתיקות בעיירות
בסירה אליהן לשוט היא הדנובה
המרשימה הבזיליקה מבודפשט

הדנובה מעל המתנשאת
בֶאסֶטרגֹום (עמ' 5�142) היא
גם וכדאי לטיול־יום מושלם יעד

של הטירה בשרידי לבקר
ויֶשגראד (עמ' 141) ולהתרשם

ואץ (עמ'  של השליו מהפאר
ֶסנֶטנדֶרה (עמ' 5�142)  (133

ולאמנים לתיירים עדן גן היא
האדריכלות בזכות כאחד

הסמטאות ומבוך הבארוקית
להחמיץ אסור מרוצפות־האבנים
המקסים המלוכה ארמון את גם
הגן את בגֶֶדלֶה (עמ' 5�134)
בואצראטֹוט (עמ'  הבוטאני

הטבע שמורת 133) ואת
ה (עמ' 132) באֹוָצ

טראנסדאנּוּבְיָה צפון

ּפָנֹונָהלָמה מנזר
הימי־ביניימית שֹוּפרֹון

ומרחצאות כרמים יערות
אזור טראנסדאנּוּבְיָה בצפון

הגבול ועד מבודפשט המשתרע
של עשיר מגוון יש אוסטריה עם

הרבה אין לתיירים פיתויים
שמתחרים בהונגריה אתרים

של הקודרת באלגנטיות
אתר ּפָנֹונָהלָמה (עמ' 7�176)

ו אונסק של עולמית מורשת
רובע בשֹוּפרֹון (עמ' 9�168) יש
ולמ־ הביניים מימי יפהפה עתיק
היא האוסטריות ההשפעות רות

ההונגרית במורשתה גאה
פֶרֶטה־ הלאומי הפארק
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דרום ּבאלאטֹון אגם של לשפתו שטופי־שמש כרמים
טראנסדאנּוּבְיָה

בהרים ֶאגֶר של העתיקה העיר
הונגריה שבצפון

טראנסדאנּוּבְיָה דרום

אגם של לחופיו הנופש אתרי
ּבאלאטֹון

ֶהֶרנד של המעודנת החרסינה
ּפֶרם בוֶז הביניים ימי אווירת

האגם ּבאלאטֹון (עמ' 5�194)
הוא אירופה במרכז ביותר הגדול

ההונגרים של המשחקים מגרש
מימיו בזכות שנים מאות מזה

הנו־ אתרי של והמגוון החמימים
לילה חיי יש בשיאֹופֹוק סביבו פש

במיוחד המתאימים תוססים
של הנאה בטיילת ואילו לצעירים

לבלות תוכלו ּבאלאטֹונפּוֶרד
יותר ומעודנת שלווה באווירה
בסיס גם הוא ּבאלאטֹון אזור

כאן ללון תוכלו לטיולים מצוין
של ברחובות ולטייל שבוע

ֶקסטֵהיי (עמ' 7�196) ובארמון
בֶהֶר־ פֶשֶטטיץ (עמ' 9�198)
בחרסינה נד (עמ' 203) הידועה
ּפֶרם  וֶז העתיקה ובעיירה שלה

(עמ' 5�204)
להמשיך תוכלו משם דרומה

שוכנים שם לּפֶץ (עמ' 9�186)
לצד קדומים נוצריים קבורה אתרי

לעצור או מרשים מסגד שרידי
בין הדרך לאורך בכרמים

וילאן (עמ' 184) לבין שיקלֹוש

על האנשאג (עמ' 166) אהוב
החוץ פעילויות אוהבי ועל צפרים
באזור והכרמים היערות הגבעות

ּפאּפָה  ּבאקֹון (עמ' 7�156)
(עמ' 151) ושארבאר (עמ' 

לטיול במיוחד 3�162) מתאימים
החמים והמרחצאות במכונית
בּבּוקפּורֶדה (עמ' 163) הם

שלווה לתפוס המושלם המקום
הטיול אחרי

הצפון הרי

הֹולֹוֶקה של המסורות
מהאגדות עיר ֶאגֶר

נפלאים יקבים
במשך היו הונגריה בצפון ההרים
מפני חשובה הגנה רצועת שנים

לרכב תזדקקו היום פולשים
ביישובים לבקר כדי צמוד

חיה עדות באזור הנידחים
המורשת של לחשיבותה

הֹולֹוֶקה  הכפר מספק המקומית
עדיין נשמרות שם (עמ' 5�214)

בני של העתיקות המסורות
ֶאגֶר (עמ' 9�216) ּפאלֹוץ
הרי למרגלות המבוצרת

קוסמת מאטָרה (עמ' 213)
האופפת האגדה בזכות לתיירים

ב־ העיר על המצור את
אחדים גם שוכנים באזור

בהונגריה המובילים מהיקבים
לאוהבי טוקאי (עמ' 228) בהם
בפארק לבקר מומלץ הפעילויות

ּבּוק (עמ' 21�220) הלאומי
רבים הליכה מסלולי בו שיש

מרהיבות ומערות

הגדול המישור

הזֶֶצסיֹון בסגנון מופת יצירות
היפהפה טיָסה אגם
קלוויניסטיים מעוזים

שליש מכסה הגדול המישור
ובמרחביו הונגריה של משטחה

והעקרים־ברובם העצומים

חשוב בודדים אתרים רק חבויים
כדי באזור הטיול את היטב לתכנן
זמנכם רוב את תבלו שלא לוודא

בנסיעה
לשלושה המישור את לחלק ניתן
לאורך משתרע הראשון חלקים
וכולל הדנובה של הימנית הגדה

כמו מקסימות עיירות
ֶקֵמייט (עמ' 9�236) וקי־ ֶקצ
שקּונפֵיילֶדהאזֶה (עמ' 241)
נאות כיכרות יש העיירות בשתי

הזֶֶצסיֹון בסגנון מרשימים ומבנים
נוח בסיס לשמש עשויות ושתיהן

הלאומי בפארק לטיול
הגדוש קישקּונשאג (עמ' 235)

בשטח רכיבה ומרכזי בתי־חווה
הסוסים חמשת מופע מתקיים
הגדול (עמ' 235) המישור של
הרגיל מגדר יוצאת רכיבה תצוגת
הקוס־ העיר נמצאת מכאן דרומה

ֶסגֶד (עמ' 3�242) מופוליטית
המרכזי המישור הוא השני האזור

סֹולנֹוק  הטירות שוכנות שם
(עמ' 241) וְדיּולָה (עמ' 241) 

טיָסה (עמ' �248 אגם ומשתרע
כדאי בהונגריה בגודלו השני (9

בדֶּבֶרֶצן (עמ' �250 לבקר גם
לעיר שהיה קלוויניסטי מעוז (51
בֶדּבֶר־ בהונגריה בגודלה השנייה

ומסעדות מלונות הרבה יש ֶצן
של נהדר מתחם וכן מצוינות

חמים מרחצאות
המישור של הצפון־מזרחי בחלקו
ניֶרדהאזָה (עמ'  שוכנים הגדול

קלוויניסטי מעוז עוד  (252
צארֹוָדה העתיקים הכפרים וכן
ֶקה (עמ' 253) וסאטמארֶצ
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מודגש בכתב עמודים מספרי
עיקרי למופע מתייחסים

א
Euzebiusz הכומר ֶאאּוֶסּביּוס

96 Canon
Eötvös ף יוז הברון ֶאֶאטבֶש

135 84 Baron József
 Avas מישקֹולץ ֶהג ָאבאש

226 hegy
Aba וילמֹוש ָאּבָה־נֹובאק

241 Novák Vilmos
30 בהונגריה אביב

35 תקופת אבן ה
85 Ábrahám Pál ּפאל אברהם

150 Agárd ָאגארד
הלאומי הפארק ָאגֶטלֶק

 Aggtelek National Park
224-5

210 209 17 11 Eger ֶאגֶר
220 216-19

219 218 209 על המצור
272 מלונות

291 מסעדות
217 מפה

Egerszegi כריסטינה ֶאגֶרֶסגי
27 Krisztina

60 Adami Carlo קרלו ָאדאמי
24-5 אדריכלות
83 25 זֶֶצסיֹון

 Óváros וֶסּפֶרם ֵטייר אֹובארֹוש
204 tér

ֶקֶרסֵטיי אֹוּבֶרגרּוּבֶר
75 Obergruber Keresztély
 Udvary Géza גֵייזָה אּודבארי

185
Otto I המלך הראשון אוטו

36 King
מישקֹולץ מוזיאון הרמן אוטו

 Ottó Herman Museum
226

315 אוטובוס
313 בינעירוניים אוטובוסים

 Eugene of סאבֹויָה נסיך אֹויגֶן
132 Savoy Prince

55 53 בודפשט פסלו
220 Újmassa אּוימאָשה

ומשקאות אוכל
278-9 הונגריה של הטעמים

28-9 יינות
ֶקֵמייט ֶקצ ְצוואק מזקקת

237 236
280-81 משקאות

32 סֹולנֹוק הגולאש פסטיבל
277 צמחוני

295 214 קניות

המלך הראשון אּולאסלֹו
Ulászló I הראשון ולָדיסלאב

37 King
 Ulászló II King השני אּולאסלֹו

40 38
בניין התחתון הבית אולם
80 בודפשט הפרלמנט

הפרלמנט בניין הכיפה אולם
81 בודפשט

ֶפשֶטטיץ ארמון המראות אולם
199

שֹוּפרֹון המחוז מועצת אולם
168

Ungleich פיליפ אּונגלָייך
60 Philipp

281 Unicum אּוניקּום
147 42-3 אוסטרו־הונגריה
הזיכרון פארק אֹוּפּוסטאֶסר

 Ópusztaszeri הלאומי
 Nemzeti Történeti
240 16 Emlékpark

299 אופניים
108 מארגיטסיגֶט

297 296 117 116 אופרה
הממלכתי האופרה בית

116 88-9 25 10 בודפשט
296

מישקֹולץ של האופרה פסטיבל
227 226 31

בודפשט של האופרטה תיאטרון
 Budapesti Operettszínház

85
132 Ócsa ה אֹוָצ

 Ócsai טבע שמורת ה אֹוָצ
130 10 Tájvédelmi Körzet

132
 Orbán Viktor ויקטור אֹורּבאן

47
היין פסטיבל הקדוש אורבנוס

234 ּבאיָה
בודפשט אּוָצה אֹורסאגהאז

64 Országház utca
156 Úrkút אּורקּוט

17 זרם אורתודוכסי
72 43 Auschwitz אושוויץ

110 100
267 Öttevény ֶאֶטבֵיין

35 Attila the Hun ההוני אטילה
154 Ybl Ervin ֶארווין איּבְל
 Ybl Miklós מיקלֹוש איּבְל

89 27
54 בודפשט המלוכה ארמון

הממלכתי האופרה בית
88 בודפשט

הוטל גראנד דאנּוּביּוש
109 בודפשט

74 בודפשט טאּבאן
הניאו־רומאנסק בסגנון כנסייה

166 ֶצנק נאג
ֶקֵמייט ֶקצ לותרנית כנסייה

238
קאזינצי מאוזוליאום

229 ֶסּפהאלֹום
בזיליקה אישטבָן ֶסנט

86 בודפשט
74 בודפשט פסלו

213 ּפאראד איסטאיֹו ציפָרה
74 בודפשט דְיֹודְפּורדֶה ראץ

75
84 Izsó Miklós מיקלֹוש ֹו איז

47 18 האירופי איחוד ה
41 מחדש איחוד ה

295 156 Ajka ָאייָקה
57 54 Ilonka אילֹונָקה

72 Imre Prince הנסיך אימֶרה
האחד־עשר אינוקנטיוס

 Innocent XI Pope האפיפיור
61

212 Ipoly River נהר איּפֹוי
 Ipolytarnóc איּפֹויטארנֹוץ

212
30-33 מיוחדים אירועים

27 Irinyi János יאנֹוש איריני
Istállóskő הר אישטאלֹושֶקה

224 221 Mount
 Istállóskő מערת אישטאלֹושֶקה

224 Cave
מוזיאון ּבאטהֹורי אישטבָן

 István Báthory נירּבאטֹור
253 Museum

 St וֶסּפֶרם גשר הקדוש אישטבָן
205 István Viaduct

אישטבָן המלך הראשון אישטבָן
 István I King St הקדוש

72 61 38 36 István
אישטבָן הקדושים אנדרטת

206 וֶסּפֶרם וגיזֶלָה
144 142 ֶאסֶטרגֹום בזיליקת

98 ההכתרה גלימת
הקדוש אישטבָן המלך מוזיאון

154 ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר
176 ָּפנֹונָהלָמה מנזר
בזיליקה אישטבָן ֶסנט

86-7 בודפשט
72 60 בודפשט פסליו

ּבאיָה מוזיאון טּור אישטבָן
234 István Türr Museum

זֶּבֶגֵיין מוזיאון ֶסני אישטבָן
 István Szőnyi Memorial

141 Museum
259 נוער אכסניות

57 Alagút ָאלאגּוט

אינדקס

ס ק ד נ י א 3 2 ס4 ק ד נ י 3א 2 5

אוסטריה מלך החמישי ָאלּבֶרכט
37 Albrecht V of Austria

Altomonte מרטין ָאלטֹומֹונֶטה
175 170 Martin

הצאר השני אלכסנדר
42 Alexander II Tsar

דְיּולָה אחוזה בית ָאלמאשי
241 Almásy Mansion

105 של פסלו אלמוני
 Alpár Ignác איגנאץ ָאלּפאר

254 107 82 79
184 Alsóhetény ָאלשֹוֶהֵטיין

57 Aman Johann יוהן ָאמאן
 Ámos Imre אימֶרה ָאמֹוש

154 139
26-7 אמנויות

מוזיאונים מחול קולנוע גם ראו
תיאטראות מוסיקה וגלריות
בודפשט מוזיאון יפות אמנויות

 Szépművészeti Múzeum
106 104

לודוויג מוזיאון בת־זמננו אמנות
111 בודפשט

ההונגרי המוזיאון נאיבית אמנות
 Magyar Naiv ֶקֵמייט ֶקצ

236 Művészek Múzeuma
מוזיאון שימושית אמנות

 Iparművészeti בודפשט
97 2-3 Múzeum

מוזיאונים ראו מוזיאונים אמנות
וגלריות

311 התקשורת אמצעי
Anne de Châtillon משאִטיֹון אן

63 קברה
Engels פרידריך ֶאנגֶלס

Friedrich
112 פסלו

 András המלך הראשון ָאנדראש
202 I King

 András המלך השלישי ָאנדראש
37 III King

András II המלך השני ָאנדראש
70 36 King

מוזיאון יֹוָשה ָאנדראש
 András Jósa ניֶרדהאזָה

254 Museum
Andrássy הרוזן ָאנדראשי

135 Count
אנדרטאות

הזיכרון פארק ָארּפאד אנדרטת
240 אֹוּפּוסטאֶסר הלאומי
בודפשט קּון ּבֶלָה אנדרטת

112
בודפשט הֹונבֵייד אנדרטת
57 Honvéd Monument
בודפשט המאה אנדרטת

108

בודפשט המילניום אנדרטת
104

ייּבֶט ֵ ֶארז המלכה אנדרטת
73 68 בודפשט

אישטבָן הקדושים אנדרטת
206 וֶסּפֶרם וגיזֶלָה

בודפשט השואה אנדרטת
100

בודפשט השחרור אנדרטת
72 68 50

ֶּפץ השילוש־הקדוש אנדרטת
188

השילוש־הקדוש אנדרטת
236 ֶקֵמייט ֶקצ

ֶּפץ הּונְאדי יאנֹוש אנדרטת
188

182 מֹוהאץ אנדרטת
נאג אימֶרה לזכר האנדרטה

79 בודפשט
הונגריה־ לידידות האנדרטה

112 בודפשט מ ברה
ההונגריים ללוחמים האנדרטה
בספרד הבינלאומיות בבריגדות

113 בודפשט
הפועלים לתנועת האנדרטה

113 בודפשט
קאזינצי מאוזוליאום

229 ֶסְּפהאלֹום
הקדוש השילוש עמוד

60 בודפשט
שֹוּפרֹון השילוש־הקדוש עמוד

160-61 148
175 דְיֶיר הקדושה מריה עמוד

174 דְיֶיר ארון־הברית פסל
וֶסּפֶרם השילוש־הקדוש פסל

206
ני ֵסייֶצ אישטבָן הרוזן של פסלו

84 בודפשט
וֶֶרשמארטי מיהאי של פסלו

94 92 בודפשט
בודפשט דֶָאק ֶפֶרנץ של פסלו

84
קאֶמרמאיֶיר קארֹוי של פסלו

95 בודפשט
58 מזבח תמונת הקדושה אנה
27 Anna Margit מארגיט אנה

154 139
221 מערה אנה

203 ּבאלאטֹונפּוֶרד נשף אנה
37 Anjou House of בית ּו ָאנז

 Antal Károly קארֹוי ָאנטאל
95 82

יין טֹוקאיִי ראו ָאסּו
129 10 Esztergom ֶאסֶטרגֹום

142-5 130
265 מלונות

286 מסעדות

143 מפה
 Esztergom בזיליקת ֶאסֶטרגֹום

136-7 130 24 5 Basilica
144-5

קארֹוי ההגמון ֶאסֶטרהאזי
 Esterházy Bishop Károly

216
פאול הנסיך ֶאסֶטרהאזי

167 Esterházy Prince Paul
ניקולאוס הרוזן ֶאסֶטרהאזי

 Esterházy Count Nikolaus
167

ֶפֶרנץ הרוזן ֶאסֶטרהאזי
 Esterházy Count Ferenc

151
 Esterházy משפחת ֶאסֶטרהאזי

167 family
151 ּפאָּפה ֶאסֶטרהאזי ארמון

4 ֶפרֶטד ֶאסֶטרהאזי ארמון
167

היפות לאמנויות המוזיאון
106 בודפשט

דֹומּבֹובאר קתולית כנסייה
185

185 אספרנטו
 Apáca ֶּפץ אּוָצה ָאּפאָצה

186 utca
174 Apor Vilmos וילמֹוש ָאּפֹור

Aprilis ּוזֶֶּפה ג ָאּפריליס
254 Giuseppe

ההונגרית אקדמיה ה
 Magyar בודפשט למדעים

 Tudományos Akadémia
84 42

ספא אתר אקוואריּוש
 Aquarius Spa שֹושטֹופּורדֶה

255 Resort
24 10 Aquincum ָאקווינקּום

110 35
31-3 אקלים

זֶֶצסיֹון ראו אר־נובו
71 Arany János יאנֹוש ָאראן

דֶּבֶרֶצן מלון ָאראנּביָקה
250 Aranybika Hotel

173 Öreg אגם ֶאֶרג
בודפשט ספריית סאּבֹו ֶארווין

 Fövárosi Szabó Ervin
97 Könyvtár

דְיֶיר פסל הברית ארון
174 Frigyláda emlékmű

אוסטריה מלכת סיסי ּבֵייט ֶ ֶארז
Elizabeth Queen

68 בודפשט לזכרה אנדרטה
73

127 גֶדֶלֶה המלוכה ארמון
134-5

142 ֶאסֶטרגֹום פסלה
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תצפית מגדל ייּבֶט ֵ ֶארז
Erzsébet Look בודפשט

111 Out Tower
 Őriszentpéter ֶאריֶסנטֵּפייֶטר

159
187 ֶּפץ מוזיאון ארכיאולוגיה

188
בודפשט האמנויות ארמון

111 Művészetek Palotája
בודפשט המלוכה ארמון

53 50 41 Budavári Palota
54-5

56 בודפשט לתולדות המוזיאון
54-5 מאוירת רחובות מפת

127 32 גֶדֶלֶה המלוכה ארמון
134-5 131 130

99 ויֶשגראד המלוכה ארמון
141

ובתי־אחוזה ארמונות
ֶקרֶמנד ּבאטיאן אחוזת

159 Batthyány Mansion
ראצֶקבֶה סאבֹויָה אחוזת

132 Savoy Mansion
ּפאָּפה ֶאסֶטרהאזי ארמון
151 Esterházy Kastély

156
ֶפרֶטד ֶאסֶטרהאזי ארמון
167 4 Esterházy Palace
בודפשט דֶרקסלֶר ארמון

85 Drechsler palota
וֶסּפֶרם הארכיהגמון ארמון

207 204 Érseki Palota
ה קאלֹוָצ הארכיהגמון ארמון

234-5
 Érseki ֶאגֶר ההגמון ארמון

216 Palota
174 דְיֶיר ההגמון ארמון
ניֶרדהאזָה ההגמון ארמון

 Egyházművészeti
254-5 Gyűjtemény

ההגמון ארמון
 Püspöki ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר

153 25 Palota
 Püspöki ֶּפץ ההגמון ארמון

186 Palota
בודפשט המלוכה ארמון

53 50 41 Budavári Palota
56 54-5

127 32 גֶדֶלֶה המלוכה ארמון
134-5 131 130

31 ויֶשגראד המלוכה ארמון
141 99

בודפשט וֶנקָהיים ארמון
96 Wenckheim Palace
ֶקסטֵהיי ֶפשֶטטיץ ארמון

198-9 11 Festetics kastély
 Reök palota ֶסגֶד ֶרֶאק ארמון

242

בודפשט שאנדֹור ארמון
57 Sándor palota

בודפשט קלֹוטילד ארמונות
96 93 Klotild paloták
ֶאסֶטרהאזי בית־האחוזה

 Esterházy Mansion סיגליגֶט
201

ּברּונסוויק בית־האחוזה
Brunszvik ָמרטֹונבָשאר

150 kastely
172 ֹורנָה צ בית־האחוזה

בודפשט ּפאלֹוָטה גֶרשאם
263 84 83 Gresham palota

142 Vár ֶאסֶטרגֹום ואר
בודפשט ּפאלֹוָטה יורק ניו

101 New York Palota
בודפשט ּפאלֹוָטה ֵּפייֶטרפי

92 Péterffy Palota
ֶקֵמייט ֶקצ ּפאלֹוָטה ציפָרה
239 236 25 Cifra Palota

ומבצרים טירות גם ראו
191 ארמנים

 Árpád Prince הנסיך ָארּפאד
75 35

בניין שטיח־הקיר אולם
81 בודפשט הפרלמנט

הזיכרון פארק לזכרו אנדרטה
240 אֹוּפּוסטאֶסר הלאומי

26 Erkel Ferenc ֶפֶרנץ ֶארֶקל
241 88

159 147 Őrség אזור ֶארֵשייג
לבנות נקודות עם בשמלה אשה

185 ריְּפל־רֹונאי
59 י מּונקאצ חובצת אשה

59 לֹוץ רוחצת אשה
המוזיאון אתנולוגיה

ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר הפתוח
155 Palotavárosi Skanzen
בודפשט מוזיאון אתנולוגיה

82 78 10 Néprajzi Múzeum
ֹון באז נאג מוזיאון אתנולוגיה

202 Néprajzi Múzeum
190 ֶסנָה מוזיאון אתנולוגיה

191 מיעוטים אתניים

ב
201 Badacsony ֹון ּבאדאצ

289 מסעדות
 Badacsony הר ֹון ּבאדאצ
201 179 Mountain

Baumhorn ליּפֹוט ּבָאּומהֹורן
255 Lipót

Báthory אישטבָן ּבאטהֹורי
253 István

 Bathory משפחת ּבאטהֹורי
253 family

ֶקרֶמנד אחוזת ּבאטיאן
159 Batthyány Mansion

Batthyány לאיֹוש הרוזן ּבאטיאן
82 Count Lajos

184 משפחת ּבאטיאן
Beatrice המלכה ה ּבֶָאטריֶצ

39 38 25 Queen
234 Baja ּבאיָה

273 מלונות
292 מסעדות

 Bajnai Gordon גורדון ּבאינאי
47

 Balaton Lake אגם ּבאלאטֹון
179 124-5 15 11

192-203
ּבאלאטֹון אגם סביב מסלול

194-5
298-9 ימי וספורט שחייה
ֶקסטֵהיי מוזיאון ּבאלאטֹון
197 Balaton Museum

 Balaton פסטיבל ּבאלאטֹון
196 Festival

 Balatonberény ּבאלאטֹונּבֵֶריין
194

 Balatonederics ּבאלאטֹונדֶריץ
200

 Balatonlelle ּבאלאטֹונלֶלֶה
269

 Balatonszemes ּבאלאטֹונֶסֶמש
195

 Balatonfüred ּבאלאטֹונפּוֶרד
299 203

269 מלונות
289 מסעדות

30 השיט פסטיבל
ּבאלאטֹונֶפלדבאר

195 Balatonföldvár
 Balatonfenyves ּבאלאטֹונֶפנבֶש

194
דֶּבֶרֶצן של ההגמון ֵּפייֶטר ּבאלֹוג

 Balogh Péter Bishop of
250 Debrecen

75 Baglioni Hotel מלון ּבאליֹוני
מוזיאון ּבָלָָשה ּבאלינט

 Bálint Balassa ֶאסֶטרגֹום
143 Museum

88 26 אופרה ּבאן ּבאנק
254 Baczó Mihály מיהאי ּבאצֹו

21 11 The Bakony ּבאקֹון ה
151 147

156-7 בּבאקֹון מסלול
לפולקלור המוזיאון ּבאקֹון

205 Bakonyi Ház וֶסּפֶרם
157 Bakonybél ּבאקֹונּבֵייל

156 Bakonyjákó ּבאקֹונְיאקֹו
 Bakonykoppány ּבאקֹונקֹוּפאן

156
טאמאש הקרדינל ּבאקֹוץ

144 Bakócz Cardinal Tamás
183 Bárányfok ּבאראנפֹוק
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לאסלֹו ּבארדֹוש דֶה ּבארדֹושי
 Bárdossy de Bárdos László

43
25 אדריכלות בארוקית

26 Bartók Béla ּבֶלָה ּבארטֹוק
ש ע הלאומי הקונצרטים אולם

111 בודפשט ּבארטֹוק
61 בודפשט ארכיון

ֶסנֶטנדֶרה אוסף אי ּבארצ
140 Barcsay Collection

140 Barcsay Jenő יֶנֶה אי ּבארצ
305 בגדים

115 קניות
בובות

ולדמויות לבובות המוזיאון
 Történelmi ֶקסטֵהיי שעווה

196 Panoptikum
214 הֹולֹוֶקה לבובות המוזיאון

לבובות המוזיאון
 Fehérvári ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר

154-5 Babaház
235 The Bugac אזור ּבּוגאץ

292 מסעדות
ּבּוגאץ נאג הסוסים חוות ּבּוגאץ

235 Bugaci Ménes
ֶסנֶטנדֶרה אּוָצה ּבֹוגדאני

139 Bogdányi utca
54-75 53 41 40 Buda ּבּודָה

41 40 על המצור
10 Budaihegység גבעות ּבּודָה

111 21
 Bodor מארגיטסיגֶט באר ּבֹודֹור

109 Well
154 Budenz Josef יֹוזֶף ּבּודֶנץ

19 10 Budapest בודפשט
48-123

128-45 10 בודפשט אזור
76-89 הפרלמנט אזור
102-13 רבתי בודפשט

31 Borfalu ּבֹורפאלּו
116-17 בידור

66-75 וטאּבאן גֶלֵיירט גבעת
191 היהודית הקהילה

50-51 בודפשט על מבט
260-65 מלונות
282-6 מסעדות

118-23 הרחובות מפת
32 בודפשט מרתון

313 312 התעופה נמל
30 האביב פסטיבל

31 סיגֶט פסטיבל
הפרלמנט בבניין חורף קונצרטי

33
114-15 קניות

וגשר הדנובה קרנבל
31 השרשראות

54-65 הטירה רובע
319 318 ציבורית תחבורה

312-13 רכבת תחנות
לתולדות המוזיאון בודפשט

 Budapesti Történeti
56 Múzeum

37 Bohemia בוהמיה
Buldus ֶאגֶר של ההגמון ּבּולדּוש

219 Bishop of Eger
246 Bulcsú ּו ּבּולצ

37 36 Golden Bull הזהב בולת
Bonni אנטוניו ּבֹונפיני

38 Antonio
195 Buzsák ּבּוסאק

163 Bük ּבּוק
266 מלונות

287 מסעדות
 Bükk הלאומי הפארק ּבּוק

209 11 National Park
220-21

21 Bükk Mountains הרים ּבּוק
220-21 210
291 מסעדות

Bukovics דְיּולָה ּבּוקֹוביץ
82 Gyula

22 11 Bükfürdő ּבּוקפּורדֶה
163 147

276 Borozó יין בר ּבֹורֹוזֹו
ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר טירה ּבֹורי

155 Bory Vár
155 Bory Jenő יֶנֶה ּבֹורי

31 Borfalu בודפשט ּבֹורפאלּו
Borsos מיקלֹוש ּבֹורשֹוש

75 Miklós
מֹוהאץ קרנבל ּבּושֹויאראש

182-3 33 Busójárás Carnival
Beethoven ואן לודוויג בטהובן

61 Ludwig van
ָמרטֹונבָשאר בטהובן מוזיאון

 Beethoven Emlékmúzeum
150

296-7 בידור
116 קלאסית ומוסיקה אופרה

297 296 117
116-17 בודפשט

296-7 לילה חיי
297 לילדים

297 296 מחול
297 116 מידע

297 ספורט
297 296 117 116 קולנוע

171 רהיטים ּבידֶרמאיֶיר
307 בריאות ביטוח

306 אישי ביטחון
272 Bélapátfalva ּבֵיילָָּפטָפלבָה

מנזר ּבֵיילָָּפטָפלבָה
220 Bélapátfalva Abbey

 Bécsi kapu ֵטייר קאּפּו י ּבֵייצ
64 tér

280 בירה

27 26 Bíró Laszló לאסלֹו ּבירֹו
איּבְל ואוסף ּבּודֶנץ בית

 Budenzház ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר
154 and Ybl Collection

הממלכתי האופרה בית
 Magyar Állami בודפשט
88-9 25 10 Operaház

296 116
העממיות האמנויות בית

 Népművészeti ה קאלֹוָצ
235 Tájház

ומוזיאון המלכותי היין בית
 Királyi בודפשט המרתפים

60 Borház és Pincemúzeum
215 הֹולֹוֶקה הקדר בית

בודפשט החדש התיאטרון בית
101 Új Színház

215 הֹולֹוֶקה כפרי בית
 Új בודפשט העיר מועצת בית

96 Városháza
האוסף פבריציוס בית

 Fabricius שֹוּפרֹון הארכיאולוגי
169 ház Régészetkőtár

170
בודפשט מוזיאון בית־האימה
101 Terror Háza Múzeum
השחור העיט בית־המרקחת

ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר מוזיאון
 Fekete Sas Patikamúzeum

154 153
138 37 קרב בלגרד

Béla IV המלך הרביעי ּבֶלָה
36-7 King

53 בודפשט המלוכה ארמון
54

141 ויֶשגראד המלוכה ארמון
100 ליהודים יחסו

109 108 מארגיטסיגֶט
בודפשט ֶטמּפלֹום ָמְתיאש

62-3
Béla III המלך השלישי ּבֶלָה

36 King
63 קברו

Blumenthal ּבֶן ּבלּוֶמנתאל
85 Ben

203 Balatonalmádi ּבָלָטֹונָלָמדי
268 מלונות

ּבָלָטֹונמריָאפּורדֶה
194 Balatonmáriafürdő

269 מלונות
 Balassagyarmat ּבָלָָשדְיָרָמט

212
 Balassa Bálint ּבאלינט ּבָלָָשה

143
94 Böhm Henrik ֶהנריק ּבֶם

היל הארי הגנרל ּבֶנדהֹולץ
 Bandholtz General Harry

82 Hill
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 Benedict of מנּורְסיָה בנדיקטוס
177 Nursia

 Benedictine מסדר בנדיקטיני
177 Order

 Benczúr Gyula דְיּולָה ּבֶנצּור
254

34 וָייק של הטבלתו
בזיליקה אישטבָן ֶסנט

 Szent István בודפשט
87 bazilika

40 1686 בשנת ּבּוָדה שחרור
בודפשט והחיסכון הדואר בנק

83 24
 Benkó Károly קארֹוי ּבֶנקֹו

254
308 בנקים

 Baradla מערה ּבָראדלָה
224-5 Barlang

Barabás מיקלֹוש ּבָָרּבאש
Miklós

98 אבן־הפינה הנחת
96 Bergl Johann יוהן ּבֶרגְל
וקאנטרי גוף מגרש ּבֶרדלֶנד

 Birdland Golf ּבּוק קלאב
163 and Country Club

44-6 43 מ ברה
35 תקופת ברונזה ה

בית־האחוזה ּברּונסוויק
Brunszvik ָמרטֹונבָשאר

150 kastely
 Börzsöny Hills גבעות ן ֶ ּבֶרז

141 129
35 תקופת ברזל

306-7 בריאות
22 מלונות־ספא

298 297 שחייה בריכות
האולימפית הבריכה מתחם
108 בודפשט האיֹוש ש ע

298
שטראנד ּפאלאטינּוש

298 108 מארגיטסיגֶט
החופשיים הדמוקרטים ברית

47 SZDSZ
44 Warsaw Pact ורשה ברית
מוזיאון הקדוש ברתולומיאוס

 Szent דְיֶינדְיֶיש בית־האוצר
 Bertalan Templom Kincstára

212
Bösinger איגנאץ ֶפֶרנץ ּבֶשינגֶר

60 Ferenc Ignác
307 חולים בתי

294-5 115 114 כלבו בתי
כנסת בתי

בודפשט הגדול הכנסת בית
100 Zsinagóga

233 ֶסגֶד החדש הכנסת בית
243

243 ֶסגֶד הישן הכנסת בית

העתיק הכנסת בית
158 זאלֶָאגֶרֶסג

שֹוּפרֹון העתיק הכנסת בית
170

ניאו־קלאסי בסגנון כנסת בית
234 ּבאיָה

241 הֹודֶמזֶבארשארֵהיי
158 ה ָקניזָ נָג

254 ניֶרדהאזָה
241 סֹולנֹוק

187 ֶּפץ
164-5 ֶקֶסג

197 ֶקסטֵהיי
239 ֶקֵמייט ֶקצ

229 ָשטֹוָריָאּוֵהיי
ה־15 מהמאה כנסת בית שרידי

61 בודפשט
307 מרקחת בתי

עירייה בתי
250 דֶּבֶרֶצן

182 דּונאֶפלדבאר
ֶאסֶטרגֹום של התחתית העיר

143
131 ואץ

204 וֶסּפֶרם
254 ניֶרדהאזָה

242 ֶסגֶד
152 ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר

189 ֶּפץ
185 181 קאּפֹושבאר

240 230 קישקּונֵפיילֶדהאזָה
164 ֶקֶסג

196 ֶקסטֵהיי
238 ֶקֵמייט ֶקצ

169 שֹוּפרֹון
229 ָשטֹוָריָאּוֵהיי

קברות בתי
הפרוטסטנטי העלמין בית

253 ֶקה סאטמארֶצ
בודפשט היהודי הקברות בית

110 Zsidó temető
ֶּפץ קדום נוצרי מאוזוליאום

 Ókeresztény Mauzóleum
186

276 קפה בתי
305 ציבוריים בתי־שימוש

99 Bethlen Gábor גאּבֹור ּבֶתלֶן

ג
117 116 אז ג

32 דֶּבֶרֶצן אז הג ימי
 Gábor Zsa ואווה ה זָ ה זָ גאּבֹור

27 Zsa and Éva
ֶּפץ מסגד ּפאָשה קאסים גאזי
 Gazi Kasim Pasha Dzámi

188 187
238 Gaál József ף יֹוז גָָאל

150 Gárdony גארדֹון

בודפשט וטאּבאן גֶלֵיירט גבעת
10 Gellért Hill and Tabán

66-75
74 טאּבאן

67 מפה
גבעת מאוירת רחובות מפת

68-9 גֶלֵיירט
שמורת העיטים גבעת

 Sashegy בודפשט טבע
 Természetvéldelmi Terület

111
130 127 10 Gödöllő גֶדֶלֶה

133 131
265 מלונות

286 מסעדות
32 הנבל פסטיבל

 Gulácsy Lajos לאיֹוש י גּולאצ
186 154 27

278 גולאש
32 l סֹולנֹוק הגולאש פסטיבל

Goldmark קרל גולדמארק
197 Karl

301 גולף
הפתוח המוזיאון גֹורסיּום

 Gorsium Szabadtéri טאץ
150-51 Múzeum
24 אדריכלות גותית

305 כיריים גז
110 100 בודפשט גטו

גיאולוגיה
איּפֹויטארנֹוץ המאובנים שמורת

Ipolytarnóci Ősmarad
 ványok Természetvédelmi

212 Terül
83 בודפשט מכון גיאולוגיה

החווה מוזיאון גיאֹורגיקֹון
 Georgikon ֶקסטֵהיי
196 Majormúzeum

Giergl Kálmán קלמן גיֶארגְל
בודפשט קלֹוטילד ארמונות

96
ליסט ש ע למוסיקה האקדמיה

101 בודפשט
94 בודפשט Luxus כלבו

57 Giessl József יוסף גיֶאְשל
הונגריה מלכת מבוואריה גיזֶלָה

 Gisella of Bavaria Queen of
36 30 Hungary

אישטבָן לקדושים האנדרטה
206 וֶסּפֶרם וגיזֶלָה

30 וֶסּפֶרם גיזֶלָה ימי
204 וֶסּפֶרם גיזֶלָה קפלת

206
Géza I המלך הראשון גֵייזָה

36 King
311 לאינטרנט גישה

172 Glatz Oszkár אוסקר גלאץ
185 Gölle גֶלֶה
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67 Gellért St הקדוש גֶלֵיירט
72 68

73 66 בודפשט פסלו
מרחצאות ומתחם מלון גֶלֵיירט

 Gellért Hotel and בודפשט
69 17 10 Baths Complex

83 70-71
299 רוח גלשני

 Gemenc Forest יער גֶֶמנץ
183 179

הפארק המטיילים מרכז גֶֶמנץ
 Gemenc דּונָה־דראבָה הלאומי

183 Excursion Centre
ָּפנֹונָהלָמה מנזר בוטאני גן

176 Arboretum
חיות־בר ראו חיות גני

47 Göncz Árpád ָארּפאד גֶנץ
זאלֶָאגֶרֶסג הכפר מוזיאון יי גֵֶצ

158 Göcseji Village Museum
297 31 הונגריה של פרי גראן ה

האפיפיור השביעי גרגוריוס
61 Gregory VII Pope

44 Gerő Ernő ֶארנֶה גֶֶרה
Grossmann ף יוז גרוסמן

151 József
191 156 17 גרמנים

הגרמני למיעוט המוזיאון
173 טאָטה

הקבורה ארון גָָרמֶסנטּבֶנֶדֶק
 Lord s Coffin of מ

142 Garamszentbenedek
בודפשט ארמון גֶרשאם

84 83 Gresham palota
263

Gresham תומאס סר גֶרשאם
84 Sir Thomas

ָאנטאל הרוזן גָרָשלקֹוביץ
 Grassalkovich Count Antal

134 131 I
5 בודפשט השרשראות גשר

84 77 48-9 42
וגשר הדנובה פסטיבל

31 השרשראות
הֹורטֹוּבאג תשע־הקשתות גשר

252

ד
43 Dachau דאכָאּו

61 Damkó József ף יוז דאמקֹו
בודפשט הוטל גראנד דאנּוּביּוש
109 Danubius Grand Hotel

d Este איּפֹוליטֹו ֶאסֶטה ד
219 39 Ippolito

ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר אוסף דֶָאק
154 Deák Collection

154 Deák Dénes דֵיינֶש דֶָאק
42 Deák Ferenc ֶפֶרנץ דֶָאק

135 84

Deák לאיֹוש דֶָאק־ֵאייּבנֶר
106 Ébner Lajos

35 Dacia דאקיָה
 Dvorzsák Ede ֶאדֶה אק דבֹורז

107 22
250-51 11 Debrecen דֶּבֶרֶצן

32 אז הג ימי
274 מלונות

292 מסעדות
251 מפה

31 הפרחים קרנבל
311 דואר

215 הֹולֹוֶקה מוזיאון דואר
218 Dobó István אישטבָן דֹוּבֹו

295 צעצוע דובי
242 Dóm tér ֶסגֶד ֵטייר דֹום
184-5 Dombóvár דֹומּבֹובאר

182 Dunaföldvár דּונאֶפלדבאר
266 Dunakiliti דּונאקיליטי
הלאומי הפארק דּונָה־איּפֹוי

 Duna Ipoly National Park
141 130 129

הלאומי הפארק דּונָה־דראבָה
 Duna Dráva National Park

183 179
אישטבָן דֹורפָמייסֶטר

Dorffmeister István
159 ֶקרֶמנד ּבאְטהאן אחוזת

דתית לאמנות המוזיאון
162 סֹומּבאטֵהיי

נאדאשדי ֶפֶרנץ מוזיאון
163 סארבאר

190 סיגֶטבאר
אנטון דֹורפָמייסֶטר

171 Dorffmeister Anton
גֶלֵיירט ראו ֹו ֹורג ג סאגֶרדֹו די

הקדוש
מישקֹולץ טירת דיאֹושדְיֶיר

227 Diósgyőr Castle
טיהאֵמייר דְיארמאְטהי

154 Gyarmathy Tihamér
301 300 דיג

241 11 Gyula דְיּולָה
274 מלונות

293 מסעדות
33 הרנסאנס פסטיבל

191 אורתודוכסיים רומנים
Gyurcsány ֶפֶרנץ אן דְיּורצ

47 18 Ferenc
212-13 Gyöngyös דְיֶינדְיֶיש

272 מלונות
292 מסעדות

174-5 147 Győr דְיֶיר
266 מלונות

287 מסעדות
175 מפה

 Györgyi Dénes דֵיינֶש י דְיֶירג
197 141

251 Déri tér דֶּבֶרֶצן ֵטייר דֵיירי
 Déri דֶּבֶרֶצן מוזיאון דֵיירי

251 Museum
251 Déri Frigyes פרידְיֶיש דֵיירי

57 Dísz tér בודפשט ֵטייר דיס
איגנאץ יוהן דיֶצנהֹוֶפר

 Dientzenhofer Johann
217 Ignaz

259 דירות־נופש
259 דירות־נופש

317 דלק
219 29 יין השור דם
ֶסגֶד מגדל דֶֶמטִריוס

242 Dömötör torony
90 בודפשט פסל דנאיידות ה

דּונָה דנובה ה
ֶאסֶטרגֹום הדנובה מוזיאון

143 Duna Múzeum
ּבאיָה אישטבָן טּור מוזיאון

234 Türr István Museum
313 10 וטיולי־שיט מעבורות

315
20 וחיות־בר נוף

 Dunakanyar הדנובה עיקול
141 130 129

וגשר־ הדנובה פסטיבל
31 בודפשט השרשראות

 Southern טראנסדאנּוּבְיָה דרום
178-207 11 Transdanubia

268-72 מלונות
289-91 מסעדות

180-81 מפות
181 תחבורה

304 דרכונים
בודפשט ארמון דֶרקסלֶר

85 Drechsler palota
 Dezső Laczkó לאצקֹו דֶֶשה

205
205 וֶסּפֶרם מוזיאון

44 17-18 דת

ה
 Howard Leslie לסלי האווארד

26
Hauszmann ָאלאיֹוש ָהאּוסמן

82 55 Alajos
234 Hajós האיֹוש

 Hajós Alfréd אלפרד האיֹוש
298 250 27

הבריכה מתחם האיֹוש
 Hajós בודפשט האולימפית

 Olympic Pool Complex
298 108

Hamon ּכרישטֹוף האמֹון
106 Kristóf

מוזיאון האנשאג
 Hanság מֹוסֹונָמדְיָרֹובאר

172 Museum
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 Haranghy Jenő יֶנֶה האראנגי
85

184 Harkány הארקאן
58 ֶמשֶטר ש מ הקדוש הביקור

Hebenstreit ף יוז ֶהּבֶנשטֵרייט
96 József

 Habsburg שושלת הבסבורג
40-43 dynasty

54 בודפשט המלוכה ארמון
72 בודפשט ציטאדֶלָה

 Hegedűs Ármin ָארמין ֶהגֶדּוש
94 70

26 Houdini Harry הארי הודיני
הֹודֶמזֶבאשארֵהיי

240-41 Hódmezővásárhely
Holló Barnabás ּבָרנָּבאש הֹולֹו

42 האקדמיה ייסוד
210 209 11 Hollókő הֹולֹוֶקה

214-15
292 מסעדות

214-15 מאוירת רחובות מפת
214-15 209 191 ּפאלֹוץ

30 הפסחא פסטיבל
בודפשט מועדונים הומואים

117
ההונגרי המרד ראו מרד הונגרי

1848 ההונגרי המרד 1956
האנדרטה מ ברה הונגריה

112 בודפשט לידידות
בודפשט הלאומי הבנק הונגריה

82 Magyar Nemzeti Bank
83

הלאומית הגלריה הונגריה
 Magyar Nemzeti בודפשט

58-9 55 10 Galéria
הלאומי המוזיאון הונגריה

 Magyar Nemzeti Múzeum
98-9 42 39 38 25 10

של הפתוח המוזיאון הונגריה
 Szabadtéri ֶסנֶטנדֶרה
140 Néprajzi Múzeum

17 הונגרית
335-6 שיחון

 Hunyadi János יאנֹוש הּונְיאדי
188 37

Hoftrichter ף יוז הֹופטריכֶטר
95 József

252 Hortobágy הֹורטֹוּבאג
 Hortobágy הלאומי הפארק

233 231 127 National Park
252

31 הרכיבה ימי
 Horthy István אישטבָן הֹורטי

72
מיקלֹוש האדמירל הֹורטי

43 Horthy Admiral Miklós
112 100 72

242 ֶסגֶד

308 כסף החלפת
301 הקרח על החלקה

34 ּבֶנצּור וָייק של הטבלתו
43 Hitler Adolf אדולף היטלר

181 Hévíz Lake אגם ֵהייביז
200

269-70 מלונות
289 מסעדות

 Hajdúszoboszló ָהיידּוסֹוּבֹוסלֹו
252 232

293 מסעדות
167 Haydn Joseph יוזף ָהיידְן

Henry II הקיסר השני היינריך
36 Emperor

אנטון פרנץ הילֶּבָרנט
64 Hillebrandt Franz Anton

95 Hild János יאנֹוש ִהילד
Hild József ף יוז ִהילד

216 ֶאגֶר של הקתדרלה
95 בודפשט אּוָצה ואצי

בזיליקה אישטבָן ֶסנט
86 בודפשט

84 בודפשט ֵטייר רּוזוֶולט
 Hilton בודפשט מלון הילטון

61 Budapest Hotel
Hintrager קארֹוי הינטראגֶר

169 Károly
34-47 היסטוריה

מוזיאון צבאית היסטוריה
 Hadtörténeti בודפשט

65 Múzeum
 Hikisch Rezső ה ֶרזֶ היקיש

171
Hölbling יאנֹוש ֶהלּבלינג

54 János
בודפשט ֶהלּבלינג בית

65 Hölbling House
הארמון מוזיאון הליקון

 Helikon ֶפשֶטטיץ ארמון
198-9 Kastélymúzeum

 Helmer Hermann הרמן ֶהלֶמר
243 236 85

בודפשט ָהלָסּבָסְטיָה
60 Halászbástya

308 נוסעים המחאות
העיר ראש של ובתו ָמְתיאש המלך

38-9 קֹובאץ ּבֶרסלָאּו
98 ּבָָרּבאש אבן־הפינה הנחת

 Hefel Melchior ֶמלּכִיֹור ֶהֶפל
167

60 Hörger Anton אנטון ֶהרגֶר
208-29 11 הצפון הרי

272-3 הצפון הרי
291-2 מסעדות

210-11 מפה
21 וחיות־בר נוף

211 תחבורה
203 157 Herend ֶהֶרנד

 Herzog Fülöp פּולְֶּפ הרצוג
106

בודפשט ֵטייר ָאנדראש ֶהש
61 Hess András tér

61 Hess András ָאנדראש ֶהש
317 רכב השכרת

 Hősök בודפשט ֶטֶרה ֶהֶשק
104-5 tere

הצעירים הדמוקרטים התאחדות
47 FIDESZ

ו
84 Vágó József ף יוז ואגֹו

84 Vágó László לאסלֹו ואגֹו
101

243 Vágó Pál ּפאל ואגֹו
68 Vata Prince הנסיך ואָטה

Wallenberg ראול ואלֶנּבֶרג
75 43 Raoul

150 Valeria ואלֶריָה
 Vaszary János יאנֹוש ואסארי

27
קאּפֹושבאר ואסארי גלריית

185 Vaszary Gallery
133 130 10 Vác ואץ

287 מסעדות
 Váci Utca בודפשט אּוָצה ואצי

95 51
92-3 מאוירת רחובות מפת

הבוטאני הגן ואצראטֹוט
 Vácrátót Botanical Gardens

133 10
100 Varga Imre אימֶרה וארגָה

195 Várhegy וארֶהג
156 Városlőd וארֹושלֶד

 Városliget בודפשט וארֹושליגֶט
117 106-7 83 10

240 Vass József ף יוז ואש
159 Vadása Lake אגם וָדאָשה

Vojtovits ּבֶרטאלאן וֹויטֹוביץ
254 Bertalan

84 Wolf Emil אמיל וֹולף
Woroniecki בריגדיר וֹורֹונְיֶיצקי

82 79 Brigadier
קליֶמנט המרשל וֹורֹושילֹוב
 Woroszyłow Marshal

72 Klimient
 Vigadó בודפשט ֵטייר ויגאדֹו

94 tér
 Vidám בודפשט פארק וידאם

117 Park
Vigyázó שאנדֹור וידְיאזֹו

133 Sándor
304 ויזות

 Víziváros ֶאסֶטרגֹום ויזיבארֹוש
142

Wittwer ָאָתנאזיּוס ויטבֶר
175 Athanasius
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 Vajda Zsigmond יגמֹונד ז וָיידָה
80

בודפשט טירה וָיידָהּונְיָדבָר
107 105 Vajdahunyadvár

Weismuller וני ג וָייסמילֶר
26 Johnny

183 11 Villány וילאן
291 מסעדות

 Villánykövesd וילאנֶקבֶשד
183

41 על המצור וינה
129 99 10 Visegrád ויֶשגראד

141
ויֶשגראד ארמון של המשחקים

31
265 מלונות

287 מסעדות
ראו המלך השני ולָדיסלאב

המלך השני אּולאסלֹו
אּולאסלֹו ראו יָגֶלֹו לבית ולָדיסלאב

המלך השני
159 Velemér וֶלֵֶמייר

147 Velencei tó אגם וֶלֶנֶצה
150

288 מסעדות
בודפשט ארמון וֶנקָהיים

96 Wenckheim Palace
179 157 11 Veszprém וֶסּפֶרם

204-7
30 גיזֶלָה ימי

271-2 מלונות
291 מסעדות

205 מפה
וֶסּפֶרם מאוירת רחובות מפת

206-7 ואר
296 קונצרטים

 Veronese Paolo פאולו וֶרֹונֶזֶה
171

בודפשט ֵטייר מיהאי וֶֶרשמארטי
 Vörösmarty Mihály tér

94 92
Vörösmarty מיהאי וֶֶרשמארטי

226 56 26 Mihály
94 92 פסלו

התצפית מגדל וֶֶשלֵייני
 Wesselényi Viewing Tower

203

ז
158 Zalaegerszeg זאלֶָאגֶרֶסג

268 מלונות
289 מסעדות

Zala György דְיֶירג זאלָה
57 בודפשט הֹונבֵייד אנדרטת
בודפשט המילניום אנדרטת

104
ייּבֶט ֵ ֶארז המלכה אנדרטת

73 68 בודפשט

ֶּפץ הקדוש פטרוס קתדרלת
186

195 Zamárdi זאמארדי
141 Zebegény זֶּבֶגֵיין

 Zsolnay Vilmos וילמֹוש ֹולנאי ז
189

 Zsolnay ֶּפץ מוזיאון ֹולנאי ז
188 186 Museum

 Zsolnay ֶּפץ מזרקה ֹולנאי ז
189 180 Fountain

ֶּפץ החרסינה מפעל ֹולנאי ז
 Zsolnay porcelain factory

295 240 189
26 Zukor Adolph אדולף זּוקֹור

קיסר מלוכסמבורג זיגיסמּונט
הקדושה הרומית האימפריה

Sigismund of Luxembourg
37 Holy Roman Emperor

64 62-3 54
Zsigmondy וילמֹוש יגמֹונדי ז

107 Vilmos
Zichy ֶפֶרנץ ההגמון י זיצ

174 Bishop Ferenc
157 151 147 Zirc זירץ

289 מסעדות
וקריסטל זכוכית

295 156 Ajka ָאייָקה
לתולדות המוזיאון זֶֶמלוָוייס

בודפשט הרפואה
 Semmelweis Museum of

75 Medical History
 Zemplén Hills גבעות זֶמְּפלֵיין

228 209 21
ֶסֶרנץ מוזיאון זֶמּפלֵיין

225 Zemplén Museum
306-7 זנות

55 Zenta Battle of קרב זֶנָטה
83 11 אדריכלות זֶֶצסיֹון

83 בודפשט גֶרשאם ארמון
263 84

242 ֶרֶאק ארמון
233 ֶסגֶד החדש הכנסת בית

243
של העירייה בית

240 קישקּונֵפיילֶדהאזָה
238 ֶקֵמייט ֶקצ העירייה בית
בודפשט והחיסכון הדואר בנק

83 24
241 הֹודֶמזֶבארשארֵהיי

141 זֶּבֶגֵיין קתולית כנסייה
250 דֶּבֶרֶצן ָאראנּביָקה מלון

ומתחם גֶלֵיירט מלון
70-71 בודפשט המרחצאות

83
25 ֶקֵמייט ֶקצ ּפאלֹוָטה ציפָרה

239 236
9 מס אּוָצה קֹושּוט

155 ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר

187 ֶּפץ אּוָצה קיראי
204 וֶסּפֶרם ֶּפֶטפי תיאטרון

185 אמנותי זרם זֶֶצסיֹון
 Gerbeaud מגדנייה רּבֹו זֶ

94 92 בודפשט Cukrászda
 Zrínyi Miklós מיקלֹוש זריני

190

ח
17-18 חברה

33 הלאומי חג ה
33 המולד חג

33 לאומיים חגים
מוזיאון המוזהב חדקרן ה

 Arany ֶקֶסג המרקחת בית
 Egyszarvú Patikamúzeum

165
שֹוּפרֹון העתיקה העיר חומת

171
316 306 התנועה חוקי

33 בהונגריה חורף
20-21 חיות־בר

150 וֶלֶנֶצה אגם
248 טיָסה אגם

228 זֶמּפלֵיין גבעות
קלמן שם על החיות גן

וֶסּפֶרם קיֶטנּבֶרגֶר
 Kittenberger Kálmán

205 Növény és Vadaspark
117 בודפשט החיות גן
ופארק אפריקה מוזיאון
ּבאלאטֹונדֶריץ הספארי

 Africa Museum and Safari
200 Park

והמיקרֹוָאריּום מאטָרה מוזיאון
212-13 דְיֶינדְיֶיש

חצי־האי י לֹוצ לאיֹוש שביל
 Lajos Lóczy Nature טיהאן

202 Trail
איּפֹויטארנֹוץ המאובנים שמורת

Ipolytarnóci Ősmarad
 ványok Természetvédelmi

212 Terül
296-7 לילה חיי
117 בודפשט

307 חיסונים
40-41 הונגריה חלוקת

ּפּוסָטֶאֶטש ראו המישור חמישיית
317 חניה

19 חקלאות
בודפשט מוזיאון חקלאות

107 105
בודפשט משרד חקלאות

 Földművelésügyi
82 79 Minisztérium

פסטיבל חקלאות
241 הֹודֶמזֶבאשארֵהיי

280 משקאות חריפים
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חרסינה
295 156 ָאייָקה

295 203 157 ֶהֶרנד
ֶּפץ ֹולנאי ז החרסינה מפעל

295 240 189
115 קניות

305 מכשירים חשמליים
319 חשמלית

299 חתירה

ט
וטאּבאן גֶלֵיירט גבעת ראו טאּבאן

173 Tata טאָטה
בודפשט אּוָצה מיהאי יץ טאנצ

61 Táncsics Mihály utca
Táncsics מיהאי יץ טאנצ

61 Mihály
64 בודפשט לזכרו אנדרטה
201 179 Tapolca טאּפֹולָצה

קרב ֶקה טאּפיֹוּביצ
246 Tápióbicske Battle of

150-51 Tác טאץ
 Tompa Mihály מיהאי טֹומָּפה

227
228 211 11 Tokaj טֹוקאי

273 מלונות
28-9 Tokaji wine יין טֹוקאיִי

281 228 209
227 חוזה טורינו

253 Túristvándi טּורישטבאנדי
בודפשט הבנק טורקי ה

94 Török Bankház
40-41 37 טורקים

17 מורשת
בודפשט מניות עות מצבות

74
בודפשט ֶטמּפלֹום ָמְתיאש

62-3
183 40 מֹוהאץ קרב

טיהאן
271 מלונות

291 מסעדות
 Tihany חצי־האי טיהאן
202 179 Peninsula
 Tihany כתב־יד טיהאן

176 Manuscript
124 Tihany Abbey מנזר טיהאן

299 ברגל טיולים
לאומיים פארקים גם ראו

190 Tildy Zoltán זֹולטאן טילדי
249 Tiszaderzs טיסאדֶרז

249 246 Tiszafüred טיסאפּוֶרד
275 מלונות

293 מסעדות
313 312 טיסה

20 11 Tisza Lake אגם טיָסה
252 246

248-9 טיָסה אגם סביב מסלול

231 20 Tisza River נהר טיָסה
248 242 241

טיפים
259 במלונות
277 במלונות

305 ממשל לפקידי
 Titian טיציאן

הקדושה מריה של לשמיים עלייתה
145

וביצורים טירות
הברזל מתקופת ביצורים

195 ּבָלָטֹונֶפלדבאר
214 Hollókő הֹולֹוֶקה

206-7 157 וֶסּפֶרם
שֹוּפרֹון העתיקה העיר חומת

171
39 Eger Castle ֶאגֶר טירת

218-19 209
ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר ּבֹורי טירת

155 Bory Vár
מישקֹולץ דיאֹושדְיֶיר טירת

227 Diósgyőr Castle
33 Gyula Castle דְיּולָה טירת

241
וארֹושלֶד ֶהלדֶקה טירת

156 Hölgykő Castle
בודפשט וָיידָהּונְיָדבָר טירת

107 105 Vajdahunyadvár
 Jurisics ֶקֶסג יּורישיץ טירת

164 Castle
ָמדְיָרֹובאר טירת

 Magyaróvár מֹוסֹונָמדְיָרֹובאר
172-3 Castle

 Szolnok Castle סֹולנֹוק טירת
241

 Szerencs Castle ֶסֶרנץ טירת
225

208 Füzér Castle פּוזֵייר טירת
228

 Csesznek Castle ֶסנֶק ֶצ טירת
16

ֹון באז נאג י קיניז טירת
202 Kinizsi Castle

 Sárvár Castle שארבאר טירת
162

 Siklós Castle שיקלֹוש טירת
184

 Sárospatak ָשרֹושָּפטאק טירת
228-9 39 25 Castle

סיגֶטבאר זריני מיקלֹוש מוזיאון
190 Miklós Zrínyi Museum
קֹומארֹום מֹונֹושטֹור מצודת

173 Monostori Erőd
243 ֶסגֶד

 Szigetvár סיגליגֶט סיגֶטבאר
200-201

 Citadella בודפשט ציטאדֶלָה
72-3 68

158 Sümeg Vár ואר שּוֶמג
הטירה ומוזיאון הטירה שער

 Várkapu and Castle וֶסּפֶרם
207 204 Museum

182 דּונאֶפלדבאר מגדל שרידי
311 טלוויזיה

משרדי ההונגרית טלוויזיה ה
בודפשט של המנהלה

 Magyar Televízió székháza
79

310 טלפון
92 84 Telcs Ede ֶאדֶה ֶטלץ

101 94
27 Teller Ede ֶאדֶה ֶטלֶר
ֶסנֶטנדֶרה ֵטייר ֶטמּפלֹום

138 Templom tér
33 טמפרטורות

 Trianon Treaty חוזה טריָאנֹון
43 of

 Tripartitum טריּפארטיטּום ה
40

280 Törley József ף יוז ֶטרלֵיי
37 Transylvania טרנסילבניה

43 41 40
 Török Richárd ריכארד ֶטֶרק

57
ברגל טיולים ראו טרקים

י
מוזיאון דאְמיאניץ יאנֹוש

 János Damjanich סֹולנֹוק
241 Museum

ֶּפץ אנדרטה הּונְיאדי יאנֹוש
 János Hunyadi Monument

188
 János המלך זאּפֹויָאי יאנֹוש

40 Zapolyai King
141 Jánszky Béla ּבֶלָה יאנסקי
 Jancsó Miklós מיקלֹוש ֹו יאנצ

296
Jankovits דְיּולָה יאנקֹוביץ

73 Gyula
Jankovits מיקלֹוש יאנקֹוביץ

226 Miklós
 Jász יאסּבֵֶריין בני מוזיאון יאס

246 Museum
246 Jászberény יאסּבֵֶריין

162 24 Ják יאק
162 Ják Márton מארטֹון יאק

ֶּפץ מסגד חסן יאקֹובאלי
187 Jakovali Hassan Dzámi

191 43 17 יהודים
בודפשט השואה אנדרטת

100
בודפשט היהודי הקברות בית

110
64 ּבּודָה של הלותרנית הכנסייה
100 בודפשט היהודי המוזיאון
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השואה לזיכרון המרכז
110 בודפשט

91 בודפשט היהודי הרובע
100

243 ֶסגֶד היהודי הרובע
187 ֶּפץ

כנסת בתי גם ראו
75 43 ואלֶנּבֶרג ראול

170 שֹוּפרֹון
229 ָשטֹוָריָאּוֵהיי

תיאטרון קאטֹונָה ף יוז
 József Katona ֶקֵמייט ֶקצ

236 Theatre
לזכר המוזיאון ריְּפל־רֹונאי ף יוז

 Rippl Rónai קאּפֹושבאר
185 József Emlékmúzeu

József Attila אטילה ף יוז
78 בודפשט פסלו

Joseph II הקיסר השני יוזף
65 64 41 Emperor

30 המהפכה יום
של ההונגרי למרד השנה יום

33 1956
97 Jungfer Gyula דְיּולָה יּונגֶפר

203 Jókai Mór מֹור יֹוקאי
ֶקֶסג ֵטייר מיקלֹוש יּורישיץ
164 Jurisics Miklós tér

Jurisics מיקלֹוש הסרן יּורישיץ
164 Captain Miklós

 Jurisics ֶקֶסג טירת יּורישיץ
164 Castle

225 224 Jósvafő יֹושבאֶפה
 Jósa András ָאנדראש יֹוָשה

254
28-9 יין

156 ּבאקֹונקֹוּפאן
היין פסטיבל ּבֹורפאלּו
31 Borfalu בודפשט

ומוזיאון המלכותי היין בית
60 בודפשט המרתפים

212 דְיֶינדְיֶיש
219 29 השור דם

שיקלֹוש וילאן היין דרך
 Villány Siklós Wine Route

183 179 28
281 228 209 28-9 טֹוקאיִי

177 ָּפנֹונָהלָמה מנזר
280-81 בהונגריה משקאות

32 ֶּפץ ושיר יין פסטיבל
32 יין פסטיבלי

115 114 קניות
280 29 נתזים יין

42 הֹולֹו האקדמיה ייסוד
עם טיול ילדים

297 117 בידור
277 במסעדות

65 יעקובינים
21 יערות

הפתוח המוזיאון יערנות
 Szabadtéri סילבָשבָראד

224 Erdészeti Múzeum
109 102 מארגיטסיגֶט גן יפני

307 יתושים

כ
316 מהירים כבישים

297 27 כדורגל
297 כדוריד

299 297 כדורמים
התצפית מגדל אש כיבוי

207 וֶסּפֶרם
 Tűztorony שֹוּפרֹון מגדל כיבוי

171 169 126 4
47 46 44 18-19 16 כלכלה

כנסיות
ֶאוואנגֶליקּוש ּבּודאבארי

 Budavári בודפשט ֶטמּפלֹום
64 Evangélikus templom

ֶטמּפלֹום ּבלאגֹובֶסֶטנסָקה
 Blagovesztenszka ֶסנֶטנדֶרה

138 Templom
שֹוּפרֹון ֶטמּפלֹום דֹומֹונקֹוש

171 Domonkos templom
ש ע הבנדיקטינית הכנסייה

175 דְיֶיר הקדוש איגנאציוס
של הדומיניקנית הכנסייה

133 ואץ הניצחון של גבירתנו
הגדולה הקתולית הכנסייה

 Római katolikus ניֶרדהאזָה
254 templom Kereszt

של הרומית־קתולית הכנסייה
158 שּוֶמג לשמיים העלייה
הגדולה הרפורמית הכנסייה

 Református דֶּבֶרֶצן
250 Nagytemplom

הקטנה הרפורמית הכנסייה
 Református דֶּבֶרֶצן

250 templom
 Ják בודפשט יאק של הקפלה

107 105 Chapel
בודפשט ּפלֵייּבאניָה טאּבאני

75 Tabáni plébánia
שֹוּפרֹון אֹורסּולינית כנסייה

168
דֶּבֶרֶצן הקדושה אנה כנסייה

 Római katolikus templom
250-51 Szent Anna

הניאו־רומאנסק בסגנון כנסייה
166 ֶצנק נאג

מבוצרת גותית כנסייה
195 ֶקֶרשֶהג

סיסטרציאני ומנזר כנסייה
153 ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר

יוונית־אורתודוכסית כנסייה
 Görögkeleti מישקֹולץ
226 Ortodox templom

יוונית־קתולית כנסייה
253 ָמִריָאּפֹוץ

יוונית־קתולית כנסייה
 Görög Katolikus ניֶרדהאזָה

254-5 templom
ניֶרדהאזָה לותרנית כנסייה

254 Evangélikus templom
ֶקֵמייט ֶקצ לותרנית כנסייה

238
שֹוּפרֹון לותרנית כנסייה

168
 Szent ֶאגֶר מינוריטית כנסייה

 Antonius Minorita templom
217

סרבית־אורתודוכסית כנסייה
234 ּבאיָה

סרבית־אורתודוכסית כנסייה
 Görögkeleti Szerb ֶסגֶד

242 Templom
סרבית־אורתודוכסית כנסייה

132 129 ראצֶקבֶה
ובית־ספר ּפיאריסטית כנסייה

 Piarista Templom ֶקֵמייט ֶקצ
236

וֶסּפֶרם ּפיאריסטית כנסייה
207

וֶסּפֶרם פרנציסקנית כנסייה
206

פרנציסקנית כנסייה
108 מארגיטסיגֶט

סֹולנֹוק פרנציסקנית כנסייה
241

ֶקסטֵהיי פרנציסקנית כנסייה
196

ה אֹוָצ קלוויניסטית כנסייה
132

מישקֹולץ קלוויניסטית כנסייה
 Avasi református templom

227
נירּבאטֹור קלוויניסטית כנסייה

253
ארֹודָה צ קלוויניסטית כנסייה

253
ֶקֵמייט ֶקצ קלוויניסטית כנסייה

238
דֹומּבֹובאר קתולית כנסייה

185
141 זֶּבֶגֵיין קתולית כנסייה

182 ּפאקש קתולית כנסייה
רומית־קתולית כנסייה

253 נירּבאטֹור
225 ֶסֶרנץ רפורמית כנסייה

ֶקֶסג הקדוש אמריקוס כנסיית
164 St Imre

הקדושה אנה כנסיית
172 קאּפּובאר

בודפשט האוניברסיטה כנסיית
96 Egyetemi templom
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המשך כנסיות
127 הֹולֹוֶקה הכפר כנסיית

215
ֹורנָה צ הקדושה הלנה כנסיית

172
ש ע הקהילה כנסיית

דְיֶינדְיֶיש הקדוש ברתולומיאוס
212

העיר של הקהילה כנסיית
 Belvárosi בודפשט הפנימית
95 93 Plébánia templom

העיר של הקהילה כנסיית
 Belvárosi ֶּפץ הפנימית

188 187 templom
ויזיבארֹוש של הקהילה כנסיית

142 128 ֶאסֶטרגֹום
 Jézus ֶקֶסג ישו של לבו כנסיית

165 Szíve templom
הקדוש מיכאל כנסיית

239 ֶקֵמייט ֶקצ
הקדוש סטפנוס כנסיית

151 ּפאָּפה
הקדוש פטרוס כנסיית

159 ֶאריֶסנטֵּפייֶטר
גיאורגיוס ש ע כנסיית־המנזר
 Szent György יאק הקדוש

 Bence s Apátsági Templom
162 146 24

סיסטרציאנית כנסיית־מנזר
159 ֶסנטגֹוטָהרט

דְיֶיר ֶטמּפלֹום ּכָרֶמליָטה
175 Karmelita templom

ֶטמּפלֹום ּכָרֶמליָטה
 Karmelita ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר

155 152 templom
ֶטמּפלֹום מגדֹולְנָה מריה

 Mária Magdolna בודפשט
64 templom

בודפשט ֶטמּפלֹום ָמְתיאש
62-3 Mátyás Templom
ֶקֵמייט ֶקצ ֶטמּפלֹום נאג

236 127 Nagytemplom
238

 Szegedi Dóm ֶסגֶד דֹום ֶסגֶדי
242

בודפשט סיקלאֶטמּפלֹום
72 69 Sziklatemplom

בזיליקה אישטבָן ֶסנט
 St Istvan Basilica בודפשט

116 86-7
בודפשט ֶטמּפלֹום אנה ֶסנט

106 Szent Anna templom
ֶקֶסג ֶטמּפלֹום יאקאּב ֶסנט

164 Szent Jakab templom
הקדושה אנה קפלת

152 ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר
גֶדֶלֶה המלוכה ארמון קפלת

134

בזיליקת ּבאקֹוץ קפלת
 Bakócz Chapel ֶאסֶטרגֹום

144
 Gizella וֶסּפֶרם גיזֶלָה קפלת

206 204 Kápolna
ארמון ֶפשֶטטיץ קפלת

 Festetics Chapel ֶפשֶטטיץ
199

שֹוּפרֹון ֶטמּפלֹום ֶקה ֶקצ
170 168 Kecske Templom

ֶסנֶטנדֶרה ּבֶלגרד קתדרלת
14 Belgrád székesegyház

138-9
ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר ראצֶטמּפלֹום

155 Ráctemplom
117 116 מוסיקה כנסייתית

308-9 כסף
308 כספומטים

 Chronica הּונגארֹורּום כרוניקה
61 39 Hungarorum
308 אשראי כרטיסי

294 בחנויות
259 במלונות

116 למופעים כרטיסים
שֹוּפרֹון מוזיאון כרייה

168 Bányászati Múzeum
170

ארמון מוזיאון כרכרות
198 ֶפשֶטטיץ

 Parádi ּפאראד מוזיאון כרכרות
213 Kocsimúzeum

311 עת כתבי
305 כתובות

הלאומי המוזיאון קבורה כתר
98 ההונגרי

ל
16-17 לאומיות

 Lázár Prince הנסיך לאזאר
139

Louis I המלך הראשון לאיֹוש
54 37 King

155 ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר פסלו
Lajos II המלך השני לאיֹוש

183 King
Louis II המלך השני לאיֹוש

40 King
 Lantai Lajos לאיֹוש לאנטאי

62
László V המלך החמישי לאסלֹו

37 King
המלך הראשון לאסלֹו

László I הקדוש לאדיסלָאּוס
36 174 King

לבוש
ּפאלֹוץ בני של המסורתי הלבוש

214
305 ומסורות מנהגים

 Labyrinth בודפשט לבירינת ה
117 65

85 Lehár Ferenc פרנץ לֶהאר
246 Lehel Horn של הקרן לֶֶהל

59 שטרֹוּבְל הקטנה לואיזה
26 Lugosi Béla ּבֶלָה לּוגֹוסי
תיאטרון פסטיבל רֹומאני לּודי

151 Ludi Romani טאץ
297 116 אירועים לוחות
Lotz Károly קארֹוי לֹוץ
הממלכתי האופרה בית

89 88 בודפשט
96 בודפשט העיר מועצת בית

81 בודפשט הפרלמנט בניין
לאתנוגרפיה המוזיאון

82 בודפשט
202 טיהאן מנזר

63 בודפשט ֶטמּפלֹום ָמְתיאש
בודפשט ּפאלֹוָטה יורק ניו

101
59 1901 רוחצות נשים
בזיליקה אישטבָן ֶסנט

87 בודפשט
ֶּפץ הקדוש פטרוס קתדרלת

186
72 Lux Kálmán קלמן לּוקס

26 Lorre Peter פיטר לֹוֶרה
 Luther Martin מרטין לותר

241
164 לותרנים

הקיסר הראשון ליאופולד
41 Leopold I Emperor

Ligeti Miklós מיקלֹוש ליגֶטי
105 אלמוני של פסלו

101 Lajta Béla ּבֶלָה לָייָטה
220 209 Lillafüred לילאפּוֶרד

291 מסעדות
ש ע למוסיקה האקדמיה ליסט

117 116 101 בודפשט
Liszt Franz ֶפֶרנץ פרנץ ליסט

26 Ferenc
88 הממלכתי האופרה בית

ליסט ש ע למוסיקה האקדמיה
101 בודפשט

234 ה קאלֹוָצ של הקתדרלה
186 ֶּפץ פסלו

95 בודפשט 9 מס ואצי רחוב
לתולדות המוזיאון ליּפיצאנֶר

סילבָשבָראד סוסי־ההרבעה
 Lipicai Lótenyésztés

224 220 Történeti Kiállítás
 Lipizzaner סוסים ליּפיצאנֶר

220 213
209 Líceum ֶאגֶר ליֵציאּום

216
83 Lechner Ödön ֶאדֶן לֶכנֶר
85 בודפשט דֶרקסלֶר ארמון

242 ֶסגֶד העירייה בית
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92 בודפשט תֹונֶט בית
שימושית לאמנות המוזיאון

97 בודפשט
Lendvay פסל מרטון לֶנדבֵיי

64 Márton statue
Lenin פסל ולדימיר לנין

113 Vladimir statue
305 304 לתיירים מידע לשכות

 Lessenyei Márta מרתה לֶֶשנְיֵי
69

מ
69 בודפשט המים מאגר
ֶאדֶה אֹוסאדסקי מאדיאר

 Magyar Oszadszki Ede
242

ֶּפץ קדום נוצרי מאוזוליאום
 Ókeresztény Mauzóleum

186
אנטון פרנץ ָמאּולּבֶרטש

Maulbertsch Franz Anton
174 דְיֶיר של הבזיליקה

של הרומית־קתולית הכנסייה
158 שּוֶמג לשמיים העלייה

ֶטמּפלֹום ּכָרֶמליָטה
155 152 ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר
זירץ לשמיים העלייה מנזר

151
213 Mátrafüred מאטראפּוֶרד

 Mátra Mountains הרי מאטָרה
213 210 209 21 11

ומיקרֹוָאריּום מוזיאון מאטָרה
 Mátra Múzeum és דְיֶינדְיֶיש

212-13 Mikroárium
74 Mayer Ede ֶאדֶה מאיֶיר

ָאנדראש מאיֶירהֹוֶפר
Mayerhoffer András

134 בגֶדֶלֶה המלוכה ארמון
ֶטמּפלֹום ּבלאגֹובֶסֶטנסָקה

138 ֶסנֶטנדֶרה
ֶקֵמייט ֶקצ פיאריסטית כנסייה

236
בודפשט האוניברסיטה כנסיית

96
92 בודפשט ּפאלֹוָטה ֵּפייֶטרפי
85 Malmai Béla ּבֶלָה מאלמאי

 Mann Thomas תומאס מאן
64

Mannheimer גוסטב מאנָהייֶמר
101 Gusztáv

Makovecz אימֶרה מאקֹובֶץ
229 182 Imre

Margit הנסיכה מארגיט
109 108 Princess

בודפשט מארגיטסיגֶט
108-9 99 Margitsziget

 Markus Géza גֵייזָה מארקּוש
236

מנזרים גם ראו עתיקים מבנים
קתדרלות וביצורים טירות

עירייה בתי ארמונות כנסיות
שֹוּפרֹון המחוז מועצת אולם

168
וֶסּפֶרם דּוּבניצאי בית

206 Dubniczay House
215 הֹולֹוֶקה כפרי בית
שֹוּפרֹון פבריציּוס בית

170 169 Fabricius Ház
 Pósa וֶסּפֶרם ּפֹוָשה בית

204 House
 Róza ֹון ּבאדאצ ֶסגֶדי רֹוזָה בית

201 Szegedy House
Storno שֹוּפרֹון שטֹורנֹו בית

170 169 4 ház
 Thonet בודפשט תֹונֶט בית

92 House
 Cifra טאָטה ציפָרה טחנת

173 Mill
164 Lábasház ֶקֶסג לָּבָשהאז

שֹוּפרֹון הכיבוי מגדל
171 169 126 4 Tűztorony

אש לכיבוי התצפית מגדל
207 וֶסּפֶרם

109 מארגיטסיגֶט מים מגדל
דֶּבֶרֶצן ָאראנּביָקה מלון
250 Aranybika Hotel
בודפשט האז סארבאש

75 Szarvas ház
מֹושֹון־ָמדְיָרֹובאר האז לֶאי ֶצ

172 Cselley Ház
 Cifra ּפאראד איסטאיֹו ציפָרה

213 Istálló
9 מס אּוָצה קֹושּוט

9 No ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר
155 Kossuth Utca

 Király Utca ֶּפץ אּוָצה קיראי
189 187

109 מארגיטסיגֶט המים מגדל
258-75 מגורים

Medgyaszay אישטבָן ֶמדְיאסאי
205 204 István

191 35-6 16-17 15 מדיארים
247 240

Medgyessy ֶפֶרנץ ֶמדְיֶישי
251 Ferenc

מֹושֹון־ טירת ָמדְיָרֹובאר
 Magyaróvár ָמדְיָרֹובאר

172-3 Castle
19 18 2006 של מהומות ה

 Mahler Gustav גוסטב מהלר
88

31 Mogyoród מֹודְיֹורֹוד
182-3 Mohács מֹוהאץ

290 מסעדות
 Busójárás ּבּושֹויאראש קרנבל

33 Carnival

182 179 64 40 קרב מֹוהאץ
183

Moholy לאסלֹו מֹוהֹוי־נאג
236 Nagy László

36-7 Mohi Battle of קרב מֹוִהי
וגלריות מוזיאונים

דְיֶיר ּפאטקֹו אימֶרה אוסף
175 Imre Patkó Collection

דתית אמנות אוסף
162 סֹומּבאטֵהיי

רומית־קתולית אמנות אוסף
 Római Katolikus שֹוּפרֹון

 Egyházművészeti
170 Gyűjtemény

ֶסנֶטנדֶרה אי ּבארצ אוסף
140 Barcsay Collection

ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר דֶָאק אוסף
154 Deák Collection
קֹובאץ מארגיט אוסף

 Kovács Margit ֶסנֶטנדֶרה
140 Kerámiagyűjtemény

Zettl ֶצְטל־לאנגֶר אוסף
171 Langer Collection

ארנֹוק מּוצ האמנויות ארמון
 Műcsarnok Palace בודפשט

106 104 of Arts
בודפשט האמנויות ארמון

111 Művészetek Palotája
איּבְל ואוסף ּבּודֶנץ בית

 Budenzház ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר
154 and Ybl Collection
העממיות האמנויות בית

 Népművészeti ה קאלֹוָצ
235 Tájház

ומוזיאון המלכותי היין בית
 Királyi בודפשט המרתפים

60 Borház és Pincemúzeum
בודפשט הגדול הכנסת בית

100 Zsinagóga
ֶצנק נאג ני ֵסייֶצ בית־האחוזה

149 Széchenyi Mansion
166

218 ֶאגֶר טירת לאמנות גלריה
ָאלֶפלד גלריית

 Alföld הֹודֶמזֶבארשארֵהיי
241 Gallery

קאּפֹושבאר ואסארי גלריית
185 Vaszary Gallery

 Szentendre ֶסנֶטנדֶרה גלריית
138 Gallery

 Paks Gallery ּפאקש גלריית
182

190 נָדְיָטאד הפסלים גן
סיגֶטבאר הטורקי הבית

190 Török Ház
הונגריה של הלאומית הגלריה
 Magyar Nemzeti בודפשט

58-9 55 10 Galéria
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המשך וגלריות מוזיאונים
 Labyrinth בודפשט הלבירינת

65
בני של האתנוגרפי המוזיאון

 Palóc מאטראפּוֶרד ּפאלֹוץ
 Néprajzi Magángyűjtemény

213 és Babakiállítás
לאמנות ההונגרי המוזיאון

 Magyar ֶקֵמייט ֶקצ נאיבית
 Naiv Művészek Múzeuma

236
לצילום ההונגרי המוזיאון

 Magyar ֶקֵמייט ֶקצ
236 Fotográai Múzeum

239
100 בודפשט היהודי המוזיאון
הונגריה של הלאומי המוזיאון

 Magyar Nemzeti בודפשט
42 39 38 25 10 Múzeum

98-9
גֶדֶלֶה של העירוני המוזיאון

 Gödöllő Városi Múzeum
133

לאמנות הפעיל המוזיאון
195 אק ּבּוז ולמלאכת־יד

לאתנולוגיה הפתוח המוזיאון
ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר

155 Palotavárosi Skanzen
ליערנות הפתוח המוזיאון

 Szabadtéri סילבָשבָראד
224 Erdészeti Múzeum
אזור של הפתוח המוזיאון

 Őrségi Népi ֶארֵשייג
159 Műemlékegyüttes

גֹורסיּום של הפתוח המוזיאון
 Gorsium Szabadtéri טאץ

150-51 Múzeum
הונגריה של הפתוח המוזיאון

 Szabadtéri ֶסנֶטנדֶרה
140 Néprajzi Múzeum

5 טיהאן הפתוח המוזיאון
היפות לאמנויות המוזיאון

 Szépművészeti בודפשט
106 104 Múzeum

אורתודוכסית לאמנות המוזיאון
 Magyar Ortodox מישקֹולץ

226 Egyházi Múzeum
נוצרית לאמנות המוזיאון
 Keresztény ֶאסֶטרגֹום

142-3 Múzeum
סרבית־ לאמנות המוזיאון

 Szerb ֶסנֶטנדֶרה אורתודוכסית
 Ortodox Egyházművészeti

 Gyűjtemény Könyvtár és
138-9 Levéltá

עממית לאמנות המוזיאון
 Népi ֶקֵמייט ֶקצ שימושית

237 Iparművészeti Múzeum

שימושית לאמנות המוזיאון
 Iparművészeti בודפשט

97 2-3 Múzeum
בבית לארכיאולוגיה המוזיאון
170 169 שֹוּפרֹון פבריציוס
ֶּפץ לארכיאולוגיה המוזיאון

188 187
בודפשט לאתנולוגיה המוזיאון
82 78 10 Néprajzi Múzeum

לאתנולוגיה המוזיאון
 Néprajzi ֹון באז נאג

202 Múzeum
190 ֶסנָה לאתנולוגיה המוזיאון

פארק לאתנולוגיה המוזיאון
אֹוּפּוסטאֶסר הלאומי הזיכרון

240
ולדמויות־ לבובות המוזיאון

 Történelmi ֶקסטֵהיי שעווה
196 Panoptikum

214 הֹולֹוֶקה לבובות המוזיאון
לבובות המוזיאון

 Fehérvári ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר
154-5 Babaház

ולכרכרות לדואר המוזיאון
195 ּבאלאטֹונֶסֶמש

הֹולֹוֶקה לדואר המוזיאון
215

צבאית להיסטוריה המוזיאון
 Hadtörténeti בודפשט

65 Múzeum
ריְּפל־ ף יוז לזכר המוזיאון

 Rippl Rónai József רֹונאי
185 Emlékmúzeum

בודפשט לחקלאות המוזיאון
107 105

הּבאקֹון של לטבע המוזיאון
157 151

183 וילאן ליין המוזיאון
שֹוּפרֹון לכרייה המוזיאון

168 Bányászati Múzeum
170

ארמון לכרכרות המוזיאון
198 ֶפשֶטטיץ

הגרמני למיעוט המוזיאון
173 טאָטה

225 ֶסֶרנץ לסוכר המוזיאון
הּבאקֹון של לפולקלור המוזיאון

205 Bakonyi Ház וֶסּפֶרם
יווני־רומי לפיסול המוזיאון

173 טאָטה
ה קאלֹוָצ לפפריקה המוזיאון

234 Fűszerpaprika Múzeum
175 דְיֶיר לרוקחות המוזיאון

שֹוּפרֹון לרוקחות המוזיאון
171 Patika Múzeum
אזור לתולדות המוזיאון

 Dombóvári דֹומּבֹובאר
185 Helytörténeti Múzeum

בודפשט לתולדות המוזיאון
 Budapesti Történeti

56 Múzeum
המוסיקה לתולדות המוזיאון

61 בודפשט
התרופות לתולדות המוזיאון

 Orvos ֶקֵמייט ֶקצ והרוקחות
 és Gyógyszerészettörténeti

236 Kiállítás
סוסי־ לתולדות המוזיאון
ליּפיצאנֶר מזן ההרבעה

Lipicai Lóte סילבָשבָראד
 nyésztés Történeti Kiállítás

224 220
מישקֹולץ לתיאטרון המוזיאון

 Színháztörténeti és
226 Színészmúzeum

הפינו־אוגרית לתרבות המוזיאון
158 זאלֶָאגֶרֶסג

ּפאלֹוץ בני של המוזיאון
 Palóc Múzeum ּבָלָָשדְיָרָמט

212
ואוסף בית־האוצר הספרייה
דְיֶיר הגמונות של השרידים

 Győri Egyházmegyei
 Kincstár Könyvtár és Kőtár

174
מישקֹולץ הרמן אוטו מוזיאון

226 Ottó Herman Museum
ומארגיט ָאמֹוש אימֶרה מוזיאון
Imre Ámos- ֶסנֶטנדֶרה אנה

 Margit Anna Memorial
139 Museum

ּבאטהֹורי אישטבָן מוזיאון
 István Báthory נירּבאטֹור

253 Museum
קאי ּבֹוצ אישטבָן מוזיאון

 István Bocskai ָהיידּוסֹוּבֹוסלֹו
252 Museum

ּבאיָה טּור אישטבָן מוזיאון
234 István Türr Museum
זֶּבֶגֵיין ֶסני אישטבָן מוזיאון

 István Szőnyi Memorial
141 Museum

 Antal זירץ ֶרגּוי ָאנטאל מוזיאון
151 Reguly Museum
יֹוָשה ָאנשראש מוזיאון

 András Jósa ניֶרדהאזָה
254 Museum

ופארק אפריקה מוזיאון
ּבאלאטֹונדֶריץ הספארי

 Afrika Múzeum és Állatkert
200

ֶקסטֵהיי ּבאלאטֹון מוזיאון
197 Balaton Museum
ּבָלָָשה ּבאלינט מוזיאון

 Bálint Balassa ֶאסֶטרגֹום
143 Museum
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ָמרטֹונבָשאר בטהובן מוזיאון
 Beethoven Emlékmúzeum

150
החדקרן המרקחת בית מוזיאון

 Arany ֶקֶסג המוזהב
 Egyszarvú Patikamúzeum

165
העיט המרקחת בית מוזיאון

 Arany Sas בודפשט המוזהב
60 Patikamúzeum

של בית־האוצר מוזיאון
דְיֶינדְיֶיש הקדוש ברתולומיאוס

 Szent Bertalan Templom
212 Kincstára

בודפשט בית־האימה מוזיאון
101 Terror Háza Múzeu

העיט בית־המרקחת מוזיאון
ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר השחור

 Fekete Sas Patikamúzeum
154 153

 Jász יאסּבֵֶריין יאס בני מוזיאון
246 Museum

 Déri דֶּבֶרֶצן דֵיירי מוזיאון
251 Museum

האנשאג מוזיאון
 Hanság מֹושֹונָמדְיָרֹובאר

172 Museum
ֶאסֶטרגֹום הדנובה מוזיאון

143 Duna Museum
142 ֶאסֶטרגֹום הטירה מוזיאון

ֶסגֶד הטירה מוזיאון
243 Vármúzeum Kőtár

164 ֶקֶסג הטירה מוזיאון
184 שיקלֹוש הטירה מוזיאון
ּפאראד של הכרכרות מוזיאון
213 Parádi Kocsimúzeum

ֶפרֶטראקֹוש המחצבה מוזיאון
167

בודפשט המלחמה מוזיאון
117

הקדוש אישטבָן המלך מוזיאון
 Szent ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר

154 István Király Museum
הֹורטֹוּבאג הרועים מוזיאון

252 Pásztormúzeum
ּבּוגאץ נאג הרועים מוזיאון

235 Bugaci Pásztormúzeum
החרסינה לאמנות ֶהֶרנד מוזיאון
 Herendi Porcelánművészeti

203 Múzeum Alapítvány
 Zsolnay ֶּפץ ֹולנאי ז מוזיאון

186 Museum
לתולדות זֶֶמלוָוייס מוזיאון

בודפשט הרפואה
 Semmelweis Orvostörténeti

75 Múzeum
ֶסֶרנץ זֶמּפלֵיין מוזיאון

225 Zemplén Museum

 Tokaj Museum טֹוקאי מוזיאון
228

דאמיאניץ יאנֹוש מוזיאון
 János Damjanich סֹולנֹוק

241 Museum
דְיֶיר קסאנטּוש יאנֹוש מוזיאון

175 Xantus János Museum
 Jurisics ֶקֶסג יּורישיץ מוזיאון

164 Museum
מֹונֹוק קֹושּוט לאיֹוש מוזיאון

228
וֶסּפֶרם ה ֶ דֶז קֹו לאצ מוזיאון

 Dezső Laczkó Museum
205

והמיקרֹוָאריּום מאטָרה מוזיאון
 Mátra Múzeum és דְיֶינדְיֶיש

212-13 Mikroárium
דְיֶיר קֹובאץ מארגיט מוזיאון

 Kovács Margit Állandó
174-5 Kerámia Kiállítás

סיגֶטבאר זְריני מיקלֹוש מוזיאון
190 Miklós Zrínyi Museum

מרכזת־הטלפונים מוזיאון
 Telefónia Múzeum בודפשט

65
ויֶשגראד ָמְתיאש מוזיאון

141 Mátyás Museum
סֹומּבאטֵהיי ָסבָריָה מוזיאון

162 Savaria Museum
סֹוראקאֵטיינּוס מוזיאון
ֶקֵמייט ֶקצ לצעצועים

 Szórakaténusz
 Játékmúzeum és Műhely

237
טיסאפּוֶרד קיש ּפאל מוזיאון

246 Pál Kiss Museum
ֶסגֶד מֹוָרה ֶפֶרנץ מוזיאון

 Ferenc Móra Museum
242-3

נאשדאדי ֶפֶרנץ מוזיאון
 Ferenc Nádasdy שארבאר

163 Museum
קאזינצי ֶפֶרנץ מוזיאון

 Ferenc Kazinczy ָשטֹוָריָאּוֵהיי
229 Museum

ֶסנֶטנדֶרה ֶפֶרנצי מוזיאון
138 Ferenczy Museum

138 ֶסנֶטנדֶרה ֹוּבֶל צ מוזיאון
ֶּפץ ֹונטבארי צ מוזיאון

186 Csontváry Museum
ֶסנֶטנדֶרה ְקֶמטי מוזיאון
138 Kmetty Museum

בת־ לאמנות לודוויג קרן מוזיאון
111 בודפשט זמננו

קאּפּובאר ראּבאֶקז מוזיאון
172 Rábaköz Museum

ָשרֹושָּפטאק י ראקֹוצ מוזיאון
229 Rákóczi Museum

הליקון מוזיאון־הארמון
 Helikon ֶפשֶטטיץ ארמון

198-9 Kastélymúzeum
גיאורגיקֹון מוזיאון־החווה

 Georgikon ֶקסטֵהיי
196 Majormúzeum

ּפאל ש ע מוזיאון־הטירה
 Kinizsi Pál ֹון באז נאג י קיניז

202 Vármúzeum
זאלֶָאגֶרֶסג יי גֵֶצ מוזיאון־הכפר

158 Göcseji Village Museum
הפתוח מוזיאון־הכפר

255 שֹושטֹופּורדֶה
 Füzér פּוזֵייר מוזיאון־הכפר

228 Village Museum
ּפאלֹוץ בני של מוזיאון־הכפר

214 הֹולֹוֶקה
ֶקֵמייט ֶקצ ְצוואק מזקקת

237 236 Zwack Distillery
ֶקֵמייט ֶקצ ּפאלֹוָטה ציפָרה

239 236 Cifra Palota
ני ֵסייֶצ רכבת־המוזיאון

 Széchenyi Museum Railway
166

304 פתיחה שעות
הטירה ומוזיאון הטירה שער

 Várkapu and Castle וֶסּפֶרם
207 204 Museum

155 Moiret Ödön ֶאדֶן מֹויֶרט
95 Molnár Pál ּפאל מֹולנאר

Molnár פארקאש מֹולנאר
186 Farkas

26 Molnár Fernec ֶפֶרנץ מֹולנאר
36-7 פלישת מונגולים ה

228 מֹונֹוק
319 מוניות

Munkácsy מיהאי י מּונקאצ
251 243 172 Mihály

59 חובצת אשה
 Dual הכפולה מונרכיה ה

84 42-3 Monarchy
297 296 26 מוסיקה
117 116 בבודפשט

המוסיקה לתולדות המוזיאון
61 בודפשט

הפרלמנט בבניין חורף קונצרטי
33 בודפשט

115 קניות
פסטיבל עתיקה מוסיקה

297 296 שֹוּפרֹון
פסטיבלים מוסיקה

297 296 32 דֶּבֶרֶצן אז הג ימי
30 בודפשט של האביב פסטיבל

30 ֶּפץ של האביב פסטיבל
מישקֹולץ של האופרה פסטיבל

297 296 227 226 31
32 גֶדֶלֶה של הנבל פסטיבל

32 ֶּפץ ושיר יין פסטיבל
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המשך פסטיבלים מוסיקה
31 בודפשט סיגֶט פסטיבל

למוסיקה שֹוּפרֹון פסטיבל
297 296 עתיקה

האמנויות ארמון ארנֹוק מּוצ
 Műcsarnok Palace בודפשט

106 104 of Arts
Morbitzer נאנדֹור מֹורּביֶצר

240 Nándor
מֹושֹונָמדְיָרֹובאר

172-3 Mosonmagyaróvár
267 מלונות

Moskovszky אווה מֹושקֹובסקי
155 Éva

297 296 מחול
308-9 מטבע ה

ָמטראֶסנטאישטבָן
213 Mátraszentistván
213 Mátraháza ָמטָרָהזָה

307 שתייה מי
מידע

297 בידור
305 304 לתיירים מידע לשכות
 Meining Artúr ארתור ָמיינינג

96
איגנאץ יוהן מילדֹורֶפר

 Mildorfer Johann Ignaz
156

104 בודפשט אנדרטה מילניום
104 43 1896 חגיגות מילניום

240 107
 Miller Edward אדוארד מילר

198
217 ֶאגֶר מינאֶרט

ף יוז החשמן מינדֶסנטי
 Mindszenty Cardinal József

44
145 קברו

191 בהונגריה מיעוטים
33 Mikulás מיקּולאש

סיגֶטבאר מוזיאון זריני מיקלֹוש
190 Miklós Zrínyi Museum
230-55 11 הגדול מישור ה
הגדול המישור של הפרשים

247
273-5 מלונות

292-3 מסעדות
232-3 מפה

20 וחיות־בר נוף
232 תחבורה

226-7 220 Miskolc מישקֹולץ
272-3 מלונות
292 מסעדות

227 מפה
227 226 31 האופרה פסטיבל

297 296
Miskolc מישקֹולץ־טאּפֹולָצה

225 209 Tapolca

 Miskei Ilona אילֹונָה מישֵקיי
196

297 31 מרוצים מכוניות
316-17 ואופנוע מכונית

317 דלק
316 306 התנועה חוקי

317 חניה
317 רכב שכירת

317 תמרורים
304 מכס

295 מלאכת־יד
258-75 מלונות

265 בודפשט אזור
260-65 בודפשט

268-72 טראנסדאנּוּביָה דרום
258 מקום הזמנת

260-75 258 המלונות היצע
273-5 הגדול המישור

272-3 הצפונית הרמה
259 טיפים

22 מלונות־ספא
266-8 טראנסדאנּוּביָה צפון

258 רשתות
תשלום ואמצעי תעריפים

258-9
Melocco מיקלֹוש ֶמלֹוצֹו

57 Miklós
117 בודפשט מוזיאון מלחמה

43 הראשונה העולם מלחמת
53 43 השנייה העולם מלחמת

יהודים גם ראו
אנדרטה ייּבֶט ֵ ֶארז מלכה ה

73 68 בודפשט
בודפשט פארק ממנטו

112-13 Memento Park
27 ממציאים

מנזרים
 Bélapátfalva ּבֵיילָָּפטָפלבָה

220 Abbey
202 124 טיהאן

גיאורגיוס של המנזר כנסיית
 Szent György יאק הקדוש

 Bence s Apátsági Templom
162 146 24

זירץ לשמיים העלייה מנזר
 Nagyboldogasszony

157 151 147 templom
10 Pannonhalma ָּפנֹונָהלָמה

176-7 147
195 שֹומֹודבאר

מסגדים
 Gazi ֶּפץ ּפאָשה קאסים גאזי
187 17 Kasim Pasha Dzámi

188
 Jakovali ֶּפץ חסן יאקֹובאלי

187 Hassan Dzámi
שיקלֹוש ּבֵיי מאלקֹוץ

184 Malkocs Bei Dzámi

 MS Mester ש מ ֶמסֶטר
58 הקדוש הביקור

ברגל טיולים ראו הליכה מסלולי
ברכב טיול מסלולי

156-7 בּבאקֹון
194-5 ּבאלאטֹון אגם סביב

248-9 טיָסה אגם סביב
276-93 מסעדות

286-7 בודפשט אזור
282-6 בודפשט

289-91 טראנסדאנּוּבְיָה דרום
277 מראש מקום הזמנת

282-93 276 המסעדות היצע
292-3 הגדול המישור

291-2 הצפון הרי
277 טיפים

277 ילדים עם
277 צמחונים

287-9 טראנסדאנּוּבְיָה צפון
304 277 הארוחות שעות

277 תפריטים
294 מ מע

294 החזרים מ מע
315 313 מעבורות

מרחצאות ואתרי חמים מעיינות
22-3

150 ָאגארד
דֶּבֶרֶצן ָאקוואטיצּום

251 Aquaticum Debrecen
298 297

ָהיידּוסֹוּבֹוסלֹו המרחצאות אתר
 Hajdúszoboszló

252 232 Gyógyfűrdő
והבריכות המרחצאות אתר

הארקאן של הפתוחות
184 Harkány

163 שארבאר המרחצאות אתר
203 ּבאלאטֹונפּוֶרד
163 22 ּבּוקפּורדֶה

דְיּולָה ָאלמאשי בית־האחוזה
241 Almásy Mansion

298 מרחצאות באתרי בריכות
200 ֵהייביז

209 מישקֹולץ־טאּפֹולָצה
225

ומתחם גֶלֵיירט מלון
 Gellért בודפשט המרחצאות

 Hotel and Baths Complex
83 70-71 69 17 10

 Széchenyi ני ֵסייֶצ מרחצאות
107 105 22-3 Strandfürdő

298
163 ומים נפט

 Rác בודפשט דְיֹודְפּורדֶה ראץ
75 74 Gyógyfürdő

בודפשט דְיֹודְפּורדֶה רּודאש
73 69 Rudas Gyógyfürdő

74
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מערות
התת־קרקעי המרחצאות אתר
Miskolc מישקֹולץ־טאּפֹולָצה

225 Tapolca cave baths
141 111 ּבּודָה גבעות

התת־קרקעי האגם
 Tapolca טאּפֹולָצה של

201 Tavasbarlang
117 65 בודפשט הלבירינת

אישטאלֹושֶקה מערת
224 Istállóskő Cave

221 אנה מערת
 Baradla ּבָראדלָה מערת

141 111 Barlang
 Suba lyuk שּוּבָה־יּוק מערת

221 Cave
מפות

217 ֶאגֶר
130-31 בודפשט אזור

143 ֶאסֶטרגֹום
12 והאזור בודפשט
103 רבתי בודפשט

וטאּבאן גֶלֵיירט גבעת בודפשט
67

הרחובות מפת בודפשט
118-23

91 ֶּפשט מרכז בודפשט
53 הטירה רובע בודפשט

251 דֶּבֶרֶצן
175 דְיֶיר

180-81 טראנסדאנּוּבְיָה דרום
12-13 הונגריה

232-3 הגדול המישור
210-11 הצפון הרי

205 העיר מרכז וֶסּפֶרם
50-51 בודפשט על מבט
126-7 הונגריה על מבט

227 מישקֹולץ
156-7 בּבאקֹון מסלול

ּבאלאטֹון אגם סביב מסלול
194-5

248-9 טיָסה אגם סביב מסלול
הכריכה פנים ראו כבישים מפת

האחורית
בודפשט מאוירת רחובות מפת

77 הפרלמנט אזור
בודפשט מאוירת רחובות מפת

104-5 הגיבורים כיכר אזור
בודפשט מאוירת רחובות מפת

92-3 ואצי רחוב אזור
בודפשט מאוירת רחובות מפת

54-5 ּפאלֹוָטה ּבּודאבארי
בודפשט מאוירת רחובות מפת

68-9 גֶלֵיירט גבעת
בודפשט מאוירת רחובות מפת

78-9 ֵטייר לאיֹוש קֹושּוט
הֹולֹוֶקה מאוירת רחובות מפת

214-15

העיר מאוירת רחובות מפת
168-9 שֹוּפרֹון של הפנימית

וֶסּפֶרם מאוירת רחובות מפת
206-7 ואר

אזור ֶּפץ מאוירת רחובות מפת
188-9 ֵטייר ני ֵסייֶצ

מאוירת רחובות מפת
ֵטייר קֹושּוט אזור ֶקֵמייט ֶקצ

238-9
255 ניֶרדהאזָה

243 ֶסגֶד
152-3 ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר

139 ֶסנֶטנדֶרה
187 העיר מרכז ֶּפץ

148-9 טראנסדאנּוּבְיָה צפון
165 ֶקֶסג

197 ֶקסטֵהיי
237 העיר מרכז ֶקֵמייט ֶקצ

44 הלאומית האיכרים מפלגת
44 העצמאיים האיכרים מפלגת

ההונגרית הפועלים מפלגת
47 46 44 MMP

307 חירום מקרי
42 1848-9 ההונגרי מרד ה

82 79 64
44 33 1956 ההונגרי מרד ה

242 65 45
חמים מעיינות ראו מרחצאות

ומרחצאות
26 Márton Éva אווה מרטון

Marton László לאסלֹו מרטון
94 הקטנה הנסיכה

78 ף יוז אטילה פסל
150 Martonvásár ָמרטֹונבָשאר
 Martin of הקדוש מטּור מרטין

176 Tours St
איגנאץ מרטינוביץ

65 Martinovics Ignác
253 Máriapócs ָמִריָאּפֹוץ
58 מּבארטפָה הקדושה מריה

58 מטֹוּפֹורץ הקדושה מריה
 Maria הקיסרית תרזה מריה
54 41 Theresa Empress

216 ֶאגֶר ההגמון ארמון
133 ואץ

140 לסרבים יחסה
90-101 בודפשט ֶּפשט מרכז

91 מפה
אזור מאוירת רחובות מפת

92-3 אּוָצה ואצי
מוזיאון הטלפונים מרכזת

 Telefónia Múzeum בודפשט
65

 Marcus אאורליוס מרקוס
187 Aurelius

234 ּבאיָה פסטיבל דגים מרקי
112 Marks Karl קרל מרקס

112 פסלו

306 משטרה
306 התיירות משטרת
281 חריפים משקאות

32 משקעים
בודפשט ֶטמּפלֹום ָמְתיאש

37 24 10 Mátyás Templom
116 62-3 39 38

 Mátyás המלך קֹורבינּוס ָמְתיאש
37 Corvinus King

54 בודפשט המלוכה ארמון
141 ויֶשגראד המלוכה ארמון

53 ּבּודָה
170 169 שֹוּפרֹון שטֹורנֹו בית

38-9 ההונגרי והרנסאנס
54 בודפשט ָמְתיאש מזרקת

56-7
בודפשט ֶטמּפלֹום ָמְתיאש

62-3
בודפשט מזרקה ָמְתיאש
56-7 54 Mátyás kút

נ
45 44 Nagy Imre אימֶרה נאג

79 לזכרו אנדרטה
185 קאּפֹושבאר

 Nagy Dr ֶאנדֶרה ר ד נאג
200 Endre

254 Nagy Virgil וירגיל נאג
 Nagyvázsony ֹון באז נאג

202
235 Nagybugac ּבּוגאץ נאג

 Nagybörzsöny ן ֶ ּבֶרז נאג
141

166 Nagycenk ֶצנק נאג
47 ו נאט
נאצים ה

הונגריה של הנאצית המפלגה
101 43

100 השואה
32 גֶדֶלֶה פסטיבל נבל

158 Nagykanizsa ה ָקניזָ נָג
190 Nagyatád נָדְיָטאד

316 306 בשכרות נהיגה
141 Nógrád נֹוגראד

20-21 15 נופים
לאמנות המוזיאון נוצרית

 Keresztény ֶאסֶטרגֹום
142-3 Múzeum

25 אדריכלות ניאו־קלאסית
 New בודפשט ארמון יורק ניו

101 York Palota
248 Négyes נֵיידְיֶיש
310 טלפונים ניידים
304-5 17 נימוסים
37 קרב ניקֹוּפֹוליס

253 Nyírbátor נירּבאטֹור
275 מלונות

293 מסעדות
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11 Nyíregyháza ניֶרדהאזָה
254-5

275 מלונות
293 מסעדות

255 מפה
305 מטיילים נכים

313 312 תעופה נמלי
115 קניות נעליים

Nepauer ָמְתיאש נֶָּפאּוֶאר
106 75 60 Mátyás

163 147 נפט
 Nádasdy משפחת נשאדאדי

162-3 family

ס
Szabados ּבֶלָה סאּבאדֹוש

95 Béla
 Szabó István אישטבָן סאּבֹו

296 47 27
97 Szabó Ervin ֶארווין סאּבֹו
 Szabó Zoltán זֹולטאן סאּבֹו

27
ראצֶקבֶה בית־האחוזה סאבֹויָה

132 Savoy Mansion
דְיּולָה קפה בית סאזֵייבֶש

241 Százéves
 Szatmárcseke ֶקה סאטמארֶצ

253 11
255 Szalay Pál ּפאל סאלאי

159 Szalafő סאלאֶפה
 Szálasi Ferenc ֶפֶרנץ סאלאשי

43
בודפשט האז סארבאש

75 Szarvas ház
בודפשט ֵטייר ָסּבָדשאג

82 Szabadság tér
סֹומּבאטֵהיי מוזיאון ָסבָריָה

162 Savaria Museum
242-3 11 Szeged ֶסגֶד

275 מלונות
293 מסעדות

243 מפה
164 Sgraffito ְסגְָרפיטֹו

225 ֶסֶרנץ מוזיאון סוכר
הסולטן המפואר סּולֵימן

Süleyman the Magnicent
40 Sultan

241 11 Szolnok סֹולנֹוק
293 מסעדות

32 הגולאש פסטיבל
241 קרב סֹולנֹוק

147 Szombathely סֹומּבאטֵהיי
162

268 מלונות
289 מסעדות

32 הקדוש מרטינוס שבוע
85 Szondi György דְיֶירג סֹונדי

סוסים
סוסי־ לתולדות המוזיאון
ליּפיצאנֶר מזן ההרבעה
224 220 סילבָשבָראד

הגדול המישור של הפרשים
247

ּבּוגאץ הסוסים חוות
 Bugaci Ménes ּבּוגאץ נאג

235
הֹורטֹוּבאג סוסי־ההרבעה חוות

 Hortobágy Máta Stud מאָטה
252 Farm

סוסי־ההרבעה חוות
224 סילבָשבָראד

31 הֹורטוּבאג של הרכיבה ימי
יקֹוש הצ של הרכיבה מפגני
16 Csikós Horse Shows

235
220 213 ליּפיצאנֶר סוסי

295 לרכיבה ציוד
300 297 ספורטיבית רכיבה

301
300 טרקים סוסים

Sokoli מוסטפה סֹוקֹולי
73 Mustafa

לצעצועים מוזיאון סֹוראקאֵטיינּוס
 Szórakaténusz ֶקֵמייט ֶקצ
 Játékmúzeum és Műhely

237
 Sztehlo Gábor גאּבֹור סֶטהלֹו

64
44 Stalin Joseph יוזף סטלין

 Sziget בודפשט פסטיבל סיגֶט
31 Festival

190 Szigetvár סיגֶטבאר
190 179 על המצור

200-201 Szigliget סיגליגֶט
317 בדרכים חירום סיוע

 Széchenyi דְיֶיר ֵטייר ני ֵסייֶצ
175 tér

 Széchenyi ֶסגֶד ֵטייר ני ֵסייֶצ
242 tér

 Széchenyi ֶּפץ ֵטייר ני ֵסייֶצ
188-9 tér

 Széchenyi שֹוּפרֹון ֵטייר ני ֵסייֶצ
171 tér

ֶצנק נאג בית־האחוזה ני ֵסייֶצ
149 Széchenyi Mansion

166
אישטבָן הרוזן ני ֵסייֶצ

42 Széchenyi Count István
84 בודפשט לזכרו אנדרטה
ֶצנק נאג ני ֵסייֶצ בית־האחוזה

166 149
הטורקי בבנק הפסיפס

94 בודפשט
143 ֶאסֶטרגֹום פסלו

Széchényi ֶפֶרנץ הרוזן ני ֵסייֶצ
Count Ferenc

הונגריה של הלאומי המוזיאון
98 בודפשט

ני ֵסייֶצ ש ע הלאומית הספרייה
56 בודפשט

בודפשט מרחצאות ני ֵסייֶצ
105 Széchenyi Strandfürdő

298 107
Székely ּבֶרטאלאן ֵסייֵקיי

64 63 Bertalan
 Székely Pierre ּפיֶיר ֵסייֵקיי

186
ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר

147 98 Székesfehérvár
152-5

268 מלונות
288 מסעדות

152-3 מאוירת רחובות מפת
האפיפיור השני סילבסטר

36 Sylvester II Pope
האזרחית השנה ראש סילבסטר

33
220 Szilvásvárad סילבָשבָראד

224
273 מלונות

291 מסעדות
סוסי־ההרבעה חוות סילבָשבָראד

 Állami Ménesgazdaság
224 Szilvásvárad

 Szinyei ּפאל ֶמרֶשה סינְיֵיי
 Merse Pál

59 במאי פיקניק
ּבֵייט ֶ ֶארז ראו הקיסרית סיסי

אוסטריה מלכת
36 Slavonia סלאבֹוניָה

צרה במסילה רכבת ָסלאיָקה
 Szalajka Narrow Gauge

224 220 Railway
17 סלובקים

306 סמים
190 Szenna ֶסנָה

 Szentgál Valley עמק ֶסנטגאל
156

 Szentgotthárd ֶסנטגֹוטָהרט
159 149

בודפשט ֵטייר ֶסנטָהרֹומשאג
60 Szentháromság tér

129 10 Szentendre ֶסנֶטנדֶרה
138-40 130

265 מלונות
286-7 מסעדות

139 מפה
191 סרבים
295 קניות

 Szőnyi István אישטבָן ֶסני
141

 Senyei Károly קארֹוי ֶסנְיֵי
101 82

חמים מעיינות ראו אתרים ספא
מרחצאות ואתרי

229 Széphalom ֶסְּפהאלֹום
ספורט

27 מפורסמים הונגרים
ופעילויות־חוץ עממי ספורט

298-301
297 תחרותי ספורט

301 חורף ספורט
301 299 ימי ספורט

26 ספרות
ספריות

ני ֵסייֶצ ש ע הלאומית הספרייה
56 42 39 38 בודפשט

216 209 Líceum ליֵציאּום
176 ָּפנֹונָהלָמה מנזר

בודפשט סאּבֹו ֶארווין ספריית
97

ארמון הליקון ספריית
199 ֶּפשֶטטיץ

ני ֵסייֶצ ש ע הלאומית ספרייה ה
56 42 39 38 בודפשט

301 220 סקי
299 מים סקי

191 140 סרבים
234 ּבאיָה

לאתנולוגיה הפתוח המוזיאון
155 ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר

סרבית־ לאמנות המוזיאון
ֶסנֶטנדֶרה אורתודוכסית

138-9
138 ֶסנֶטנדֶרה
132 ראצֶקבֶה

קולנוע ראו סרטים
228 225 Szerencs ֶסֶרנץ

32 בהונגריה סתיו

ע
מלאכת־יד ראו עבודות־יד

278 ומאפים עוגות
37 אימפריה מנית עות

40-41
בית מוזיאון המוזהב עיט ה

 Arany בודפשט המרקחת
60 Sas Patikamúzeum
שֹוּפרֹון הפנימית עיר ה

168-9 Belváros
ֶאסֶטרגֹום של התחתית עיר ה

143
311 עיתונים

עלויות
258-9 מלונות
276 מסעדות

הקדושה מריה של לשמיים עלייתה
145 טיציאן

אמנות עממית
עממית לאמנות המוזיאון

237 ֶקֵמייט ֶקצ שימושית
295 114-15 קניות

162 דרך ענבר
115 קניות עתיקות

פ
ההגמון ָמרטֹון ּפאדאן־ּבירו

Padányi Biró וֶסּפֶרם של
 Márton Bishop of Veszprém

206
 Fadrusz János יאנֹוש פאדרּוס

54
96 מסדר פאוליני

 Paur György דְיֶירג ָּפאּור
95

 Fazola Henrik הנריק פאזֹולָה
216-17

172 Pátzay Pál ּפאל ּפאטזאי
188

 Fátyol Waterfall מפל פאְטיֹול
224 220

ליד ארדָה צ ּפאטקֹוש
 Patkós Csárda טיסאפּוֶרד

249
מוזיאון־הטירה י קיניז ּפאל

 Kinizsi Pál ֹון באז נאג
202 Vármúzeum

טיסאפּוֶרד מוזיאון קיש ּפאל
246 Pál Kiss Museum

שטראנד ּפאלאטינּוש
 Palatinus מארגיטסיגֶט

108 Strand
228 Pálháza ּפאלהאזָה

191 אתנית קבוצה ּפאלֹוץ
214-15 213 212 209

בני של האתנוגרפי המוזיאון
 Palóc מאטראפּוֶרד ּפאלֹוץ

 Néprajzi Magángyűjtemény
213 és Babakiállítás

ּפאלֹוץ בני של המוזיאון
 Palóc Múzeum ּבָלָָשדְיָרָמט

212
ּפאלֹוץ בני של מוזיאון־הכפר

214 הֹולֹוֶקה
280 Pálinka ּפאלינָקה

110 35 Pannónia ּפאנֹוניָה
162 150

Pannonius יאנּוש ּפאנֹוניּוס
 Janus

186 ֶּפץ פסלו
 Pásztor János יאנֹוש ּפאסטֹור

79
27 Papp László לאסלֹו ּפאּפ

156 151 11 Pápa ּפאָּפה
267 מלונות

288 מסעדות
182 Paks ּפאְקש

290 מסעדות
213 Parád ּפאראד

273 מלונות
209 Parádfürdő ּפאראדפּורדֶה

213
292 מסעדות

228 Paracelsus ּפאראֶצלסּוס
 Pártos Gyula דְיּולָה ּפארטֹוש

97 92 85
בודפשט אּודבאר י ּפאריז

93 Párizsi Udvar
מים פארקי

249 ָאּבָדסאלֹוק
דֶּבֶרֶצן ָאקוואטיצּום

251 Aquaticum Debrecen
298 297

זאלֶָאגֶרֶסג ָאקוָוה־סיטי
 AquaCity Zalaegerszeg

297
195 ּבאלאטֹונֶסֶמש

וגנים פארקים
של הקרב בשדה הזיכרון אתר

182 מֹוהאץ
איזֵיאּום השרידים גינת

 Iseum Ruin סֹומּבאטֵהיי
162 Garden

ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר ההריסות גן
153

190 נָדְיָטאד הפסלים גן
ֶפשֶטטיץ ארמון האנגלי הגן

198
ואצראטֹוט הבוטאני הגן

10 Vácrátót Botanikus Kert
133

קאמֹוני הבוטאני הגן
 Kámoni סֹומּבאטֵהיי

162 Arboretum
151 זירץ הבוטאני הגן

ָּפנֹונָהלָמה מנזר הבוטאני הגן
176

102 מארגיטסיגֶט היפני הגן
109

בודפשט וארֹושליגֶט
106-7 83 10 Városliget

117
 Vidám בודפשט ּפארק וידאם

117 Park
בודפשט פארק ֶמֶמנטֹו

112-13 Memento Park
הלאומי הזיכרון פארק

 Ópusztaszeri אֹוּפּוסטאֶסר
 Nemzeti Történeti

240 Emlékpark
ֶאסֶטרגֹום סיגֶט ּפרימאש

142 Prímás Sziget
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לאומיים פארקים
224-5 Aggtelek ָאגֶטלֶק

159 Őrség ֶארֵשייג
220-21 209 11 Bükk ּבּוק

129 Duna Ipoly דּונָה־איּפֹוי
141 130

 Duna Dráva דּונָה־דראבָה
183 179

20 Hortobágy הֹורטֹוּבאג
252 233 231 127

Fertő ֶפרֶטה־האנשאג
166 10-11 Hanság

11 Kiskunság קישקּונשאג
235 20

138 Fő tér ֶסנֶטנדֶרה ֵטייר ֶפה
196 Fő tér ֶקסטֵהיי ֵטייר ֶפה
148 Fő tér שֹוּפרֹון ֵטייר ֶפה

160-61
 Povolny Ferenc ֶפֶרנץ ּפֹובֹולן

252 250
228 208 Füzér פּוזֵייר

205 Folly Róbert רוברט פֹוי
 Pollack Mihály מיהאי ּפֹולאק

229 98 57
27 Polgár Judit יהודית ּפֹולגאר

46-7 44 18 פוליטיקה
37 פולין

235 Fülöpháza פּולְֶּפהאזָה
Von Neumann ון ג נוימן פון

27 John
195 Fonyód פֹונְיֹוד

269 מלונות
רכיבה מפגן ּפּוסָטֶאֶטש

235 232 11 pusztaötös
295 247

231 16 15 Puszta ּפּוסָטה ה
252 247

 Popovic János יאנֹוש ּפֹוּפֹוביץ
242

פריד וילמֹוש וויליאם פוקס
Fox William Vilmos Fried

26
ההונגרי הדמוקרטי פורום ה

47 MDF
248 Poroszló ּפֹורֹוסלֹו

Porta speciosa ֹוזָה סּפֶצ ּפֹורָטה
גיאורגיוס של כנסיית־המנזר

162 24 יאק הקדוש
176 ָּפנֹונָהלָמה מנזר

 Fortunato ּפראטי דֶה פֹורטּונאטֹו
54 de Prati

204 Pósa Endre ֶאנדֶרה ּפֹוָשה
Puskás טיבאדאר ּפּושקאש

27 Tivadar
 Puskás Ferenc ֶפֶרנץ ּפּושקאש

27 26
 Pető Sándor שאנדֹור ֶּפֶטפי

42 26 25

30 המהפכה יום
158 ה ָקניזָ נָג פסלו

 Pető וֶסּפֶרם ֶּפֶטפי תיאטרון
204 Theatre

 Fialka Olga אולגה פיָאלָקה
138

250 Piac utca אּוָצה ּפיָאץ
236 207 ּפיאריסטים

בודפשט ּפאלֹוָטה ֵּפייֶטרפי
92 Péterffy Palota

 Péchy Mihály מיהאי י ֵּפייצ
251

205 Fejes Valley עמק ֶפיֶיש
לתרבות המוזיאון פינו־אוגרית

158 זאלֶָאגֶרֶסג
94 Finta József ף יוז פינָטה

95
61 Pintér Béla ּבֶלָה ּפינֵטייר

טאָטה מוזיאון יווני־רומי פיסול
173

59 ֶמרֶשה סיניֵי במאי פיקניק
 Fischer יוהן ֶארלאך פון פישר

107 von Erlach Johann
התעופה נמל ְפלָיי־ּבאלאטֹון

313 312 FlyBalaton
 Fellner Jakab יאקאּב ֶפלנֶר

216 207 204 151
Fellner פרדיננד ֶפלנֶר

243 236 85 Ferdinand
Felső ֶפלֶשה־ּבֹורֹובנְיאק

221 220 Borovnyák
 Felsőtárkány ֶפלֶשטארקאן

220 211
 Pannonhalma מנזר ָּפנֹונָהלָמה

176-7 147 10 Abbey
267 מלונות
259 פנסיונים

 Feszty של הפנורמה ֶפסטי
240 Panorama

יין לשירי האירופי פסטיבל ה
183 וילאנֶקבֶשד

 Feszl Frigyes פרידְיֶיש ֶפְסל
100 94

86 Feszler Leó לֶאֹו ֶפסלֶר
87

279 פפריקה
ה קאלֹוָצ לפפריקה המוזיאון

234
64 Pecz Samu שאמּו ֶּפץ

179 178 126 11 Pécs ֶּפץ
186-9

32 ֶּפץ ימי
270-71 מלונות

290 מסעדות
187 מפה

אזור מאוירת רחובות מפת
188-9 ֵטייר ני ֵסייֶצ
30 האביב פסטיבל

32 ושיר יין פסטיבל
 Fekete István אישטבָן ֶפֶקֶטה

185
242 Fekete Pál ּפאל ֶפֶקֶטה

311 פקס
Ferrabosco ְּפיֶיטרֹו ֶפראּבֹוסקֹו

174 Pietro
Ferdinand המלך פרדיננד

40 King
44 41 פרוטסטנטיות

31 דֶּבֶרֶצן קרנבל פרחים
250

167 Fertőd ֶפרֶטד
266 מלונות

287 מסעדות
147 20 Fertő tó ימה ֶפרֶטה

166
הלאומי הפארק ֶפרֶטה־האנשאג

 Fertő Hanság National Park
166 10-11

 Fertőrákos ֶפרֶטראקֹוש
166-7

בודפשט התעופה נמל ֶפריֶהג
313 312 Ferihegy

 Perényi Péter ֵּפייֶטר ֶּפֵרייני
228

ֶאסֶטרגֹום סיגֶט ּפרימאש
142 Prímás Sziget

בודפשט בניין פרלמנט ה
76 51 33 10 Országház

80-81 78
בודפשט הפרלמנט אזור

76-89
77 מפה

בודפשט מאוירת רחובות מפת
78-9 ֵטייר לאיֹוש קֹושּוט

מסדר ּפֶרמֹונְסְטראטי
 Premonstratensian Order

172
Ferenc II הקיסר השני פרנץ

42 Emperor
יוזף פרנץ ראו המלך ף יוז ֶפֶרנץ

הקיסר
 Franz הקיסר יוזף פרנץ

68 42-3 Joseph Emperor
127 בגֶדֶלֶה המלוכה ארמון

134
 Ferenc ֶסגֶד מוזיאון מֹוָרה ֶפֶרנץ

242-3 Móra Museum
מוזיאון נאדאשדי ֶפֶרנץ

 Ferenc Nádasdy סארבאר
163 Museum

מוזיאון קאזינצי ֶפֶרנץ
 Ferenc Kazinczy ָשטֹוָריָאּוֵהיי

229 Museum
72 Ferenc Béli ּבֵיילי ֶפֶרנץ

ֶסנֶטנדֶרה מוזיאון ֶפֶרנִצי
138 Ferenczy Museum
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 Ferenczy Károly קארֹוי ֶפֶרנִצי
138

170 פרנציסקנים
Förster לודוויג ֶפרסֶטר

100 Ludwig
76-101 Pest ֶּפשט

90-101 ֶּפשט מרכז
בודפשט המועצה בית ֶּפשט

 Pest Megyei Önkormányzat
95

ֶקסטֵהיי ארמון ֶפשֶטטיץ
198-9 11 Festetics kastély

Festetics דְיֶירג ֶפשֶטטיץ
199 196 György

 Festetics משפחת ֶפשֶטטיץ
198-9 196 family

306 פשיעה

צ
הפולקלור פסטיבל אנגֹו צ

 Csángó יאשּבֵֶריין בני של
246 Folklore Festival

Csáky דֶּבֶרֶצן של ההגמון אקי צ
250 Bishop of Debrecen
253 11 Csaroda ארֹודָה צ
ֶקֵמייט ֶקצ מזקקה ְצוואק

237 236 Zwack Distillery
 Zwack family משפחת ְצוואק

281 237
טיבאדאר קֹוסטָקה ֹונטבארי צ

 Csontváry Kosztka Tivadar
186

172 Csorna ֹורנָה צ
171 Zettl Gusztáv גוסטב ֶצְטל

שֹוּפרֹון אוסף ֶצְטל־לאנגֶר
 Zettl Langer Collection

171
הבן ָמְתיאש ציֶטרּבאך

95 Zitterbach Mátyás Jr
231 20 15 Csikós יקֹוש צ

247
252 247 235 רכיבה מפגני

70 Çelebi Evliya ֶאבלִיָה לֶּבי ֶצ
 Csesznek Castle טירה סנֶק ֶצ

16
173 Cseke tó אגם ֶקה ֶצ

Ceresola וֶנֶריֹו ֶרזֹולָה ֶצ
60 57 Venerio

138 Czóbel Béla ּבֶלָה צֹוּבֶל
20-21 צומח ה
191 43 צוענים

117 116 מוסיקה
 Czigler Gyõzõ דְיֶיזֶה ציגלֶר

107 22
300-301 ציד

 Citadella בודפשט ציטאדֶלָה
72-3 68

ההונגרי המוזיאון צילום
 Magyar ֶקֵמייט ֶקצ

236 Fotográai Múzeum
239

 Cymbal Johann יוהן צימּבאל
204

חיות־בר ראו ציפורים
 Cifra ּפאראד איסטאיֹו ציפָרה

213 Istálló
ֶקֵמייט ֶקצ ּפאלֹוָטה ציפָרה

239 236 25 Cifra Palota
187 101 43 מפלגה החץ צלב

277 מטיילים צמחונים
צעצועים

סֹוראקאֵטיינּוס מוזיאון
237 ֶקֵמייט ֶקצ לצעצועים

295 צעצועי־עץ
בובות גם ראו

 Northern טראנסדאנּוּבְיָה צפון
10-11 Transdanubia

146-77
266-8 מלונות

287-9 מסעדות
148-9 מפה

149 תחבורה

ק
 Kádár János יאנֹוש קאדאר

46
86 Kauser József ף יוז ָקאּוֶשר

מרקו ראנדֶה קאזָה
216 Casagrande Marco

מאוזוליאום קאזינצי
 Kazinczy ֶסּפהאלֹום

229 Mausoleum
Kazinczy ֶפֶרנץ קאזינצי

229 Ferenc
 Katona József ף יוז קאטֹונָה

236
 Kállay Miklós מיקלֹוש קאלאי

43
234-5 Kalocsa ה קאלֹוָצ

274 מלונות
64 Kallina Mór מֹור קאלינָה

קארֹוי קאֶמרמאיֶיר
95 Kamermayer Károly

299 קאנו
172 Kapuvár קאּפּובאר

181 Kaposvár קאּפֹושבאר
185

33 קאּפֹושבאר של הקרנבל
Charles I המלך הראשון קארֹוי

63 37 King
 Charles המלך השלישי קארֹוי

174 III King
קארֹוי ראו ּו מָאנז רוברט קארֹוי

המלך הראשון

Károlyi דְיֶירג הרוזן קארֹוי
213 Count György

Károlyi מיהאי הרוזן קארֹוי
43 Count Mihály

בהר התצפית מגדל קארֹוי
 Károly magaslati שֹוּפרֹון

171 Kilátó
Quittner יגמֹונד ז ְקביטנֶר

84 83 Zsigmond
Kovács מארגיט קֹובאץ

Margit
קֹובאץ מארגיט אוסף

 Kovács Margit ֶסנֶטנדֶרה
140 Kerámiagyűjtemény
דְיֶיר קֹובאץ מארגיט מוזיאון

 Kovács Margit Állandó
174-5 Kerámia Kiállítás

 Kovács Mihály מיהאי קֹובאץ
העיר ראש של ובתו ָמְתיאש המלך

38-9 בְֶרסלָאּו
 Kodály Zoltán זֹולטאן קֹודאי

239
 Codex Heroica ֶארֹואיָקה קודקס

38
95 Kozma Lajos לאיֹוש קֹוזָמה

165 Kott Otto אוטו קֹוט
אנטון קּוכֶלָמייסֶטר

226 Kuchelmeister Anton
Kolbe מקסימיליאן קֹולּבֶה

72 Maximilian
טאמאש בארי קֹולֹוז

143 Kolozsvári Tamás
297 296 26-7 קולנוע

117 116 בודפשט
46 44 קולקטיביזציה

173 Komárom קֹומארֹום
44-7 קומוניזם
25 אדריכלות

112-13 בודפשט הפסלים גן
18 16 התמוטטות

19 מורשת
46 הגולאש בסגנון קומוניזם

113 מזכרות קומוניסטיות
Komocsin אילֹונָה ין קֹומֹוצ

155 Illona
עמוס יוהאנס קוֶמניוס

 Comenius Johann Amos
229

43 Kun Béla ּבֶלָה קּון
112 בודפשט לזכרו אנדרטה

18 קונטרה־רפורמציה ה
 Kosovo קרב ּפֹוליֶיה קֹוסֹובֹו

140 139 138 Polje
 Koszta József ף יֹוזֶ קֹוסָטה

241
94 Korb Flóris פלֹוריש קֹורּב

101 96
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 Curtiz Michael מייקל קּורטיז
26

141 Kós Károly קארֹוי קֹוש
 Kossuth ֶקסטֵהיי אּוָצה קֹושּוט

197 utca
ניֶרדהאזָה ֵטייר קֹושּוט

254 Kossuth tér
ֶקֵמייט ֶקצ ֵטייר קֹושּוט

238-9 Kossuth tér
ֶאגֶר אּוָצה לאיֹוש קֹושּוט

216-17 Kossuth Lajos utca
בודפשט ֵטייר לאיֹוש קֹושּוט

78-9 Kossuth Lajos tér
 Kossuth Lajos לאיֹוש קֹושּוט

78 42
84 בודפשט גֶרשאם ארמון
94 בודפשט הטורקי הבנק
הגדולה הרפורמית הכנסייה

250 דֶּבֶרֶצן
מֹונֹוק קֹושּוט לאיֹוש מוזיאון

228
229 ָשטֹוָריָאּוֵהיי

297 117 בתי קזינו
297 רכבות קיטור

 Kinizsi ֹון באז נאג טירת י קיניז
202 Castle

202 Kinizsi Pál ּפאל י קיניז
31 בהונגריה קיץ

 Király Utca ֶּפץ אּוָצה קיראי
189 187

141 Királyrét קיראיֵרייט
 Kiss István אישטבָן קיש

108
81 Kiss György דְיֶירג קיש

188
204 Kiss Lenke לֶנֶקה קיש

246 Kiss Pál ּפאל קיש
 Kis Balaton קיש־ּבאלאטֹון

194 179
141 Kismaros קישמארֹוש

יגמֹונד ז שטרֹוּבְל קישפאלּודי
 Kisfaludy Strobl Zsigmond

72 57 50
ֹון ּבאדאצ מצפור קישפאלּודי
 Kisfaludy Lookout Tower

201
Kisfaludy שאנדֹור קישפאלּודי

201 Sándor
קישקּונֵפיילֶדהאזָה

230 11 Kiskunfélegyháza
240

293 מסעדות
הלאומי הפארק קישקּונשאג
 Kiskunság National Park

235 11
248 Kisköre קישֶקֶרה

274 מלונות

 Clark Adam אדם קלארק
84 57

Clark טירני וויליאם קלארק
84 William Tierney

241 Calvin John אן ז קלווין
17-18 בהונגריה קלוויניזם ה

241
ראו כנסיות קלוויניסטיות

כנסיות
החדשה המכללה קלוויניסטית

239 ֶקֵמייט ֶקצ
בודפשט ארמונות קלֹוטילד
96 93 Klotild paloták

Klotild הארכידוכסית קלֹוטילד
96 Archduchess

74 67 35 קלטים ה
 Kálmán המלך הראשון קלמן

36 I King
85 Kálmán Imre אימֶרה קלמן

Klemperer אוטו קלֶמֶּפֶרר
88 Otto

 Kölcsey Ferenc ֶפֶרנץ יי ֶקלֵצ
253

 Kmetty János יאנֹוש ְקֶמטי
138

ֶסנֶטנדֶרה מוזיאון קֶמטי
138 Kmetty Museum

27 Kemény John ון ג ֶקֶמני
259 קמפינג

294-5 קניונים
294-5 קניות

294 תשלום אמצעי
114-15 בודפשט

114 וקניונים כלבו בתי
294-5

294 מ מע והחזרי מ מע
295 114 שווקים

304 294 114 פתיחה שעות
164-5 147 Kőszeg ֶקֶסג

267 מלונות
288 מסעדות

165 מפה
179 11 Keszthely ֶקסטֵהיי

196-9
270 מלונות

290 מסעדות
197 מפות

276 קפה
127 11 Kecskemét ֶקֵמייט ֶקצ

236-9 235
274 מלונות

293 מסעדות
237 מפה

אזור מאוירת רחובות מפת
238-9 ֵטייר קֹושּוט

 Kracker Johann יוהן קראֶקר
217 216

 Krebs Barbara ברברה קֶרּבְס
38

36 קרואטיה
254 Krúdy Gyula דְיּולָה קרּודי
 Kertész Imre אימֶרה ֶקרֵטייס

47
 Kertész André ָאנדֶרה ֶקרֵטייס

236
26 Curtis Tony טוני קרטיס

100
וקריסטל זכוכית ראו קריסטל

157 Kőrishegy ֶקרישֶהג
Karlowitz שלום קרלוביץ

41 Peace of
קרמיקה

215 הֹולֹוֶקה הקדר בית
חרסינה גם ראו

159 Körmend ֶקרֶמנד
בודפשט הגדול קרקס ה

117
117 בודפשט הגדול קרקס ה

195 Kőröshegy ֶקֶרשֶהג
Körössényi טאמאש ֶקֶרֶשני

57 Tamás
ָאלָדאר ֶקֶרשֵפיי־קריֶאש

 Körösfői Kriesch Aladár
141 101
קתדרלות

 Esztergom ֶאסֶטרגֹום בזיליקת
136-7 130 24 5 Basilica

144-5
 Győri דְיֶיר של הבזיליקה

174 39 Basilika
ֶאגֶר של הקתדרלה

216 Főszékesegyház
162 סֹומּבאטֵהיי

234 ה קאלֹוָצ
הקדוש אישטבָן קתדרלת
 Szent ֵסייֶקשֶפֵהיירבאר

152 István Székesegyház
154

הקדוש מיכאל קתדרלת
 Szent Mihály Érseki וֶסּפֶרם

206 204 Székesegyház
ֶּפץ הקדוש פטרוס קתדרלת

 Szent Péter Székesegyház
186 178 126

רומאנסקית קתדרלה שרידי
219 ֶאגֶר

44 17-18 קתוליות
רוסיה קיסרית השנייה קתרינה

 Catherine II Empress of
226 Russia

ר
קאּפּובאר מוזיאון ראּבאֶקז

172 Rábaköz Museum
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 Rava Giovanni ובאני ג ראבָה
174

251 Rahl Karl קרל ראל
132 130 Ráckeve ראצֶקבֶה

286 מסעדות
242 Reök István אישטבָן ֶרֶאק
 Reök palota ֶסגֶד ארמון ֶרֶאק

242
הראשון דְיֶירג הנסיך י ראקֹוצ

 Rákóczi Prince György
228 I

Rákóczi ֶפֶרנץ הנסיך י ראקֹוצ
41 Prince Ferenc II

94 בודפשט הטורקי הבנק
הונגריה של הלאומי המוזיאון

98 בודפשט
79 בודפשט פסלו

 Rákóczi uprising מרד י ראקֹוצ
64 41

טֹוקאי מרתף־יין י ראקֹוצ
228 Rákóczi Cellars

 Rákóczi משפחת י ראקֹוצ
229 225 family

Rákosi ָמְתיאש ראקֹושי
44 Mátyás

33 האזרחית השנה ראש
Raslan ראש־המנזר ראשלאן

72 Abbot
 Reguly Antal ָאנטאל ֶרגּוי

151
311 רדיו

מלון ּבֵייֶקה ס א ס רדיסון
 Radisson SAS בודפשט

85 Béke Hotel
27 Rubik Ernő ֶארנֶה רּוּביק

10 בודפשט הטירה רובע
54-65

53 מפה
ארמון מאוירת רחובות מפת

54-5 המלוכה
בודפשט דְיֹודְפּורדֶה רּודאש

69 Rudas Gyógyfürdő
74 73

 Rudnay Gyula דְיּולָה רּודנאי
241 172

בודפשט ֵטייר רּוזוֶולט
84 Roosevelt tér

 Roman Walter ואלֶטר רֹומאן
45

ּכריסטֹופֹורֹו אן ג רֹומאנֹו
 Romano Gian Cristoforo

38
24 אדריכלות רומאנסקית

צוענים ראו רֹוָמה
35 אימפריה רומית

24 רומית אדריכלות
110 35 24 10 ָאקווינקּום

גֹורסיּום של הפתוח המוזיאון
150-51 טאץ

יווני־רומי לפיסול המוזיאון
173 טאָטה

162 סֹומּבאטֵהיי
המוזיאון סֹוּפיאנֶה

ֶּפץ של לארכיאולוגיה
187 Sopianae

191 רומנים
ויקטור רּומֶּפלמאיֶיר

198 Rumpelmayer Viktor
55 Róna József ף יוז רֹונָה

228 Rostalló רֹוסטאיֹו
ּבּוגאץ נאג מוזיאון רועים

235 Bugaci Pásztormúzeum
117 116 מוסיקה רוק

83 Róth Miksa מיקָשה רֹות
185 94 84

112-13 סוציאליסטי ריאליזם
 Riedler Jakob יאקֹוּב רידלֶר

153
 Röjtökmuzsaj אי ֵרייֶטקמּוז

267
 Raindl Márton מרטון ָריינדְל

217
Rippl Rónai ף יוז ריְּפל־רֹונאי

186 185 154 27 József
243

לבנות נקודות עם בשמלה אשה
185

ריְּפל־רֹונאי מוזיאון
185 קאּפֹושבאר

312-13 רכבת
111 ּבּודָה גבעות

הלאומי והפארק ן ֶ ּבֶרז נאג
141 דּונָה־איּפֹוי

על ורכבות קיטור רכבות
297 צרה מסילה

HÉV הפרברים רכבת
318 בודפשט

לעמק צרה מסילה על רכבת
224 220 ָסלאיָקה

בודפשט תחתית רכבת
318

166 ני ֵסייֶצ רכבת־המוזיאון
בודפשט HÉV הפרברים רכבת

318
בודפשט של התחתית רכבת ה

318
סוסים על רכיבה

295 קניות רכיבה ציוד
סוסים גם ראו

301 300 ספורטיבית רכיבה
171 Rembrandt רמברנדט
38-9 בהונגריה רנסאנס ה

39 25 אדריכלות
33 דְיּולָה של הרנסאנס קרנבל

המוזיאון ורוקחות רפואה
 Orvos ֶקֵמייט ֶקצ לתולדות

 és Gyógyszerészettörténeti
236 Kiállítás

22 תיירות רפואית
47 ההונגרית רפובליקה ה

הסובייטית רפובליקה ה
43 ההונגרית

של העממית רפובליקה ה
44-7 הונגריה

דֶּבֶרֶצן מכללה רפורמית
 Református kollégium

251 241
250 241 17 רפורמציה ה

295 רקמה
242 Rerrich Béla ּבֶלָה ֶרריך

ש
Ságvári ֶאנדֶרה שאגבארי

82 Endre
בודפשט ארמון שאנדֹור

57 Sándor palota
162-3 11 Sárvár שארבאר

267 מלונות
288 מסעדות

248 Sarud שארּוד
 Sástó Lake אגם שאשטֹו

213
 Sváby Lajos לאיֹוש שבאּבי

27
Sebestyén ארתור ֶשּבֶשְטיֵין

70 Artúr
307 שגרירויות
43 שואה ה

בודפשט השואה אנדרטת
100

בודפשט לשואה הזיכרון אתר
 Holokauszt Emlékközpon

110
של הכנסת בית

241 הֹודֶמזֶבארשארֵהיי
Sovának אישטבָן שֹובאנאק

83 István
 Suba lyuk מערה שּוּבָה־יּוק

221 Cave
267 Sobor שֹוּבֹור

234 שוואבים
295 שווקים

115 114 בודפשט
33 המולד חג

 Solti Sir גיאורג סר שֹולטי
26 George

Schulek פרידְיֶיש שּולֶק
242 162 62-3 Frigyes

158 Sümeg שּוֶמג
288 מסעדות

195 Somogyvár שֹומֹודבאר



ס ק ד נ י א 3 4 6

Somogyi ָארּפאד שֹומֹודְיִי
82 Árpad

147 126 10 Sopron שֹוּפרֹון
168-71 160-61

191 הגרמני המיעוט
267-8 מלונות
288 מסעדות

העיר מאוירת רחובות מפת
168-9 הפנימית

31 שֹוּפרֹון פסטיבל
למוסיקה שֹוּפרֹון פסטיבל

297 296 31 עתיקה
 Sokorópátka שֹוקֹורֹוּפאטָקה

267
שֹושטֹופּורדֶה החיות גן שֹושטֹו

255 Sóstó Zoo
255 Sóstófürdő שֹושטֹופּורדֶה

27 שחמט
1686 בשנת ּבּודָה שחרור

40 ּבֶנצּור
50 בודפשט אנדרטה שחרור

72 68
Stanisits ּבֹוזֹו שטאנישיץ

71 Bozó
 Sátoraljaújhely ָשטֹוָריָאּוֵהיי

229 209
Storno שֹוּפרֹון בית שטֹורנֹו

170 169 4 ház
295 שטיחים

 Steindl Imre אימֶרה שָטיינדְל
96 80 27

מיקלֹוש הסרן שָטיינֶמץ
Steinmetz Captain Miklós

113 פסלו
Stüler ָאּוגּוסט פרידריך שטילֶר

84 Friedrich August
Strobl Alajos ָאלאיֹוש שטרֹוּבְל

הממלכתי האופרה בית
88 בודפשט

ליסט ש ע למוסיקה האקדמיה
101 בודפשט

59 הקטנה לואיזה
54 בודפשט ָמְתיאש מזרקת

56-7
בזיליקה אישטבָן ֶסנט

87 בודפשט
158 Stern József ף יוז שֶטרן

70 Sterk Izidor איזידֹור שֶטרק
194 179 Siófok שיאֹופֹוק

271 מלונות
290-91 מסעדות

299 ימי ספורט
335-6 שיחון

299 שיט
30 ּבאלאטֹונפּוֶרד השיט יום

315 313 שיט
315 10 דּונָה בדנובה שיט

311 חברות בינלאומי שילוח
אנדרטה הקדוש שילוש ה

188 ֶּפץ
אנדרטה הקדוש שילוש ה

236 ֶקֵמייט ֶקצ
שֹוּפרֹון עמוד הקדוש שילוש ה

160-61 148
וֶסּפֶרם פסל הקדוש שילוש ה

206
21 הסביבה שימור

 Simor János יאנֹוש שימֹור
144 142

307 טיפולים שיניים
אלברט שיֶקדאנץ

106 Schickedanz Albert
184 11 Siklós שיקלֹוש

טבע שמורות
248 Lake Tisza טיָסה אגם

העיטים גבעת
 Sashegy בודפשט

 Természetvéldelmi Terület
111

 Kis Balaton קיש־ּבאלאטֹון
194

 Ócsai ה אֹוָצ הטבע שמורת
130 10 Tájvédelmi Körzet

132
305 רחובות שמות

Schmidt פרידריך שמידט
186 Friedrich

ֶאגֶר טירת דמויות שעווה
218

305 שעון
304 פתיחה שעות
294 114 חנויות

277 מסעדות
169 שֹוּפרֹון הנאמנות שער

170
25 Sárospatak ָשרֹושָּפטאק

228-9 209 39
292 מסעדות

276 Söröző בירה בתי שֶֶרזֶה

ת
רֹות פסיפס להונגריה תהילה

94
 Thonet בודפשט בית תֹונֶט

95 92 House
תחבורה

וממנה הונגריה אל אוטובוס
313

315 הונגריה בתוך אוטובוס
130 בודפשט אזור

312-13 וממנה הונגריה אל
318-19 בערים

314-15 הונגריה בתוך
181 טראנסדאנּוּבְיָה דרום

232 הגדול המישור
211 הצפון הרי

313 312 טיסה
313 ואופנוע מכונית

316-17
315 313 מעבורת

149 טראנסדאנּוּבְיָה צפון
315 314 312-13 רכבת

318-19 ציבורית תחבורה
42 הלאומית תחייה ה

317 דלק תחנות
ואולמות תיאטראות

ֶפרֶטראקֹוש המחצבה אולם
166-7

ש ע הלאומי הקונצרטים אולם
111 בודפשט ּבארטֹוק
ויגאדֹו הקונצרטים אולם

 Vigadó Concert בודפשט
94 Hall

בודפשט האמנויות ארמון
111

הממלכתי האופרה בית
116 88-9 25 10 בודפשט

296
החדש התיאטרון בית

101 Új Színház בודפשט
מישקֹולץ לתיאטרון המוזיאון

 Színháztörténeti és
226 Színészmúzeum

מישקֹולץ הלאומי התיאטרון
297 296 226

ֶסגֶד הלאומי התיאטרון
243 Nemzeti Színház

89 ֶּפץ הלאומי התיאטרון
297 296

של האופרטה תיאטרון
 Budapesti בודפשט
85 Operettszínház

קאטֹונָה ף יוז תיאטרון
236 ֶקֵמייט ֶקצ

 Pető וֶסּפֶרם ֶּפֶטפי תיאטרון
204 Theatre

 Pest Theatre ַּפשט תיאטרון
95

297 בובות תיאטרון
מישקֹולץ הלאומי תיאטרון ה
 Miskolci Nemzeti Színház

297 296 226
89 ֶּפץ הלאומי תיאטרון ה

297 296
אנדרטה הפועלים תנועת

113 בודפשט
313 312 חברות תעופה

 Thököly Imre אימֶרה ֶתֵקיִי
41

310-11 תקשורת
17 תרבות
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