
 

Budapeşte'de Yapılabilecek 10 Bedava Aktivite 

Seyahat etmek her zaman para harcamak değildir, işte size Budapeşte'de yapılabilecek 10 
bedava aktivite. 

1- Gellert Hill'e Gidip Şehri Seyretmek 

Budapeşte'deki en güzel noktalardan bir tanesidir Gellert Hill. Tüm şehri ayaklarınızın altına 
alıp, güzel fotoğraflar çekebilir. Orada bulunan banklarda şehre karşı yanınıza aldığınız 
yiyecekleri yiyebilirsiniz. Aşağıdaki fotoğraf da Gellert Hill'den gece çekilmiş bir fotoğraf 
karesi. 

2- Gül Baba Türbesi'ni Ziyaret Etmek 

Bektaşilerin babası, derviş ve şair olan Gül Baba'nın Budapeşte'de türbesi bulunmaktadır. 
Etrafı çok güzel gül bahçeleriyle çevrili olan bu türbeyi ziyaret edebilir, güzel zaman 
geçirebilirsiniz. 

3- Heroes Square (Kahramanlar Meydanı) Ziyaret Etmek 

Macar tarihinde önemli olan kişiler anısına yapılmış bu meydanı ziyaret edebilir, 
Budapeşte'deki en önemli ve mutlaka görülmesi gereken yerler arasında yer alan bu anıtı 
görebilirsiniz. 

4- Margaret Adası'nda Piknik Yapmak 

Budapeşte'de yapılabilecekler arasında en güzeli belki de Margaret Adası'dır. Etrafta bisiklete 
binenler, köpeklerini gezdirenler ve koşu yapılanlara katılın. Marketten alacağınız yiyecek ve 
içecekler ile mutlaka burada piknik yapmalısınız. 

5- St. Stephen's Basilica'ya Girmek 

Avrupa'daki en güzel katedrallerden bir tanesi olan St. Stephen's Basilica'ya giriş ücretsiz! 
İçeri girip ayinleri seyredebilir, duvarlarda yer alan muhteşem sanat eserlerini inceleyebilir ve 
muazzam tavanına hayran olabilirsiniz! 

6- Chain Bridge'te Yürümek 

Budapeşte'de yer alan en güzel yapılardan bir tanesi de Chain Bridge'tir. Kenarlarda yer alan 
yaya yollarından Buda kısmından Peşte kısmına geçebilir (ya da tam tersi:) ) bu muhteşem 
köprüden şehri izlemenin tadını çıkarabilirsiniz. Elbette fotoğraf da çekilebilirsiniz! 

7- Yahudi Ayakkabı Anıtı'nı Görün 

Tuna Nehri kıyısında yer alan bu anıt tüylerinizi muhakkak diken diken edecek. 2. Dünya 
Savaşı'nda hayatını kaybeden Yahudilerin anısına oluşturulan bu anıt sizi değişik duygusal 
durumlara sokacaktır. Hâlâ insanların bu anıta gelip mum yakması ve çiçek bırakması da sizi 
etkileyebilecek ayrı bir şey. 

8- Castle Hill'e Çıkın 

Castle Hill Budapeşte'de en çok ziyaret edilen yerlerin başında geliyor. Burada yer alan 
müzeler, galeriler, kale ve bazilika buranın önemli olmasının sebeplerinden birkaçı. Buraya da 

 



 

mutlaka gitmelisiniz, Budapeşte'de Yapılabilecek 10 Bedava Aktivite yazısında burasının ayrı 
bir yeri vardır. 

9- Tuna Nehri Boyunca Yürüyün 

Bir nehir düşünün, uğruna onlarca savaş yapılmış, birçok ülkenin içinden akıp geçiyor ve 
uygarlıklar etrafına kurulmuş. Tuna Nehri boyunca yürümek mutlaka listenizin başında yer 
alsın! 

10- Bedava Yürüyüş Turuna Katılın 

Sitemizde çok önceden de yayınladığımız gibi; neredeyse her şehirde bedava yürüyüş turları 
olur. Bunlar her gün belli saatlerde belli yerlerden toplanır ve size şehrin en önemli yerlerini 
gezdirir. Üstelik bunun için para da vermeniz gerekmez. Sadece bahşiş bırakabilirsiniz. 

 

 


