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23.07.2014 

Zamierzamy jechać o 13.30 pociągiem Warszawa-Budapeszt, bilety SparDay bez możliwości zwrotu, 

już zmierzamy na dworzec, a po drodze wstępujemy do Pizza Hut, aby kupić dwie sztuki pizzy w cenie 

jednej (środa) na wynos, idziemy na peron i konsumujemy obydwie przed przyjazdem pociągu. W 

naszym przedziale, węgierskim wagonie, jest już troje osób. Zostawiamy tam rzeczy i idziemy dwa 

przedziały dalej, gdzie jest na razie pusto i mimo późniejszego dosiadania się wielu osób 

pozostaniemy już tam do końca.   

W Zebrzydowicach jest ulewa i pociąg długo stoi. Po stronie słowackiej jest już komunikat, że nasz 

„vlak” jest spóźniony 40 minut. Wsiada dwóch mężczyzn, ten starszy ciągle gada o sytuacji na 

Ukrainie. Potem wsiada Słowaczka z dzieckiem, nieco młodszym od Karola, robi się nieco zabawnie, 

bo kiedy Karol mówi coś, tamten chłopczyk go przedrzeźnia, co jest okazją do śmiechu. Robię 

papierowy samolot i chłopcy go puszczają. Samolocik utyka na najwyższej półce, trzeba dorosłego, 

aby go ściągnąć. Kiedy Karol je, chłopczyk je. Kiedy Karol pije, on też pije. Kiedy Karol rozwiązuje 

zadania z książki z 1000 zadaniami, która pozostanie już w budapesztańskim hotelu, tamten … nic nie 

robi, bo nie ma swoich odpowiedników. Potem dosiadają trzy rosłe dziewczyny, gdzieś z Holandii z 

dużymi plecakami. Jedna robi notatki w starym kalendarzyku, a potem maluje w nim cudnie. Karol też 

chciałby tak umieć malować. Zadałem mu - przy innej okazji – pytanie, czy od września chciałby 

chodzić na malowanie do Pałacu Młodzieży, czy żeby malarka przychodziła do domu – wybrał drugie 

rozwiązanie. Pozostałe dwie dziewczyny stoją na korytarzu i obejmują się bardzo czule. Robi to 

wrażenie.  Cała podróż trwa 8 godzin, więc można się nieco znudzić, chodzimy po korytarzu, przy tej 

okazji Karol dostaje od konduktora specjalny kolorowy bilet dziecięcy. Przed zmrokiem przekraczamy 

granicę węgierską i pociąg jedzie wzdłuż majestatycznego Dunaju i wzgórz po drugiej stronie rzeki. 

Współpasażerki są pod wrażeniem, wypatrują zamków na wzniesieniach. Pociąg staje wreszcie na 

peronie, jedna z nich zapomina śpiwora, wołam ją.  

Pytamy o przystanek nr 5, zgodnie z internetowym opisem dojazdu do hotelu Danubius. Szesnaście 

przystanków i niewiele więcej minut. Po drodze mijamy piękną iluminację Dunaju, Parlament i 

wjeżdżamy do wzgórzystej Budy. Początkowo wydaje się, że będziemy nieco poza centrum, ale nic 

bardziej mylnego, hotel zgodnie z opisem okaże się świetnie skomunikowany. Na recepcji 

pozapominałem wszystkich węgierskich wyrazów, jeden z recepcjonistów sprawdził, czy na karcie 

mam 60 tys. HUF, nie pobierając opłaty z góry. Zgodnie z prośbą przesłaną na booking.com, mamy 

pokój wysoko, na 11 piętrze ze wspaniałym widokiem na Dunaj i Parlament. Hotel jest zbudowany w 

kształcie koła, ma 15 pięter i jego charakterystyczny kształt powoduje, że jest bodajże najbardziej 

rozpoznawalnym hotelem w mieście. Włączam TV, jest już po 22-giej, przy kreskówce Karol zasypia. 

Nie chce specjalnie czytać do poduszki książki „Mikołajek” René Goscinny’ego. 

 

24.07.2014 

Oglądamy widok z okna za dnia. Schodzimy do restauracji na kawę i mini-ciasteczka z dżemem, na 

recepcji kupuję Budapeszt Kartya na 3 doby, na wszelką komunikację po mieście oraz wiele zniżek do 

innych miejsc. Pora na podbój stolicy. Stoimy na przystanku vis-a-vis hotelu, jeszcze nie wiemy, że do 

metra są tylko dwa przystanki jakimkolwiek tramwajem i autobusem. Przemierzamy miasto, 

docieramy do Deak ter i dalej metrem w kierunku zoo. Informacji po drodze udziela pani z 

dziewczynką, która też tam jedzie. Mówi, że wesołe miasteczko jest zamknięte, co jest smutną 



wiadomością, na szczęście, za parę dni okaże się, że nieprawdziwą. Na kartę wchodzimy za darmo i 

bez kolejki do kasy, co nasza przewodniczka zapewne przyjęła z zaskoczeniem,  bo na kartę nie ma już 

wejść do zoo gratis, tylko nas, nieświadomych, pracownik nie przypilnował.  

 

Na początek budynek, który wydaje się kawiarnią, a to jest wejście do zwierząt w zabudowanych 

pomieszczeniach. Pracownica wyciąga z klatki jakiegoś jeżozwierza i pozwala dzieciom głaskać. 

Węgierski opis uniemożliwia często zrozumienie, o jakie zwierzę chodzi. Dalej jest pomieszczenie z 

jakimiś leniwcami. Ale one wyszły z klatek i śpią na parapecie, odwiedzający robią z nimi zdjęcia.  

Od razu jest wrażenie, że inaczej niż w Polsce, kładzie się tu nacisk na bezpośredni, fizyczny kontakt 

ze zwierzęciem wtedy, gdzie to jest możliwe. W kolejnym pomieszczeniu latają wszędzie motyle. 

Można je dotykać, siedzą głównie na połówkach pomarańczy. Duszno, wychodzimy na zewnątrz, na 

ławkę, czas na śniadanie. I znów to samo: kiedy siadamy na jednej z czterech pustych ławek stojących 



na uboczu, po chwili już wszystkie są zajęte. Po ławce spaceruje „odwrotna biedronka”, jest czarna, 

tylko kropki ma czerwone. 

W części mini-zoo chodzą wolno małe kangury. Dostają jeść od odwiedzających. Są mniejsze, niż 

tamte w Tunezji. Karol podchodzi do nich z pogodnym dystansem wywołanym wspomnieniami. 

- Tu jest lepiej, niż w Ostravie, bo tu można karmić nie tylko kozy - twierdzi Karol, dla którego dotąd 

tamto było najlepszym zoo. 

Przechodzimy pod wzgórze z orłami. Aby naprawdę wywołać wrażenie nieprzeciętnego, zoo nie może 

być położone na płaskim terenie, tylko imitować niesamowite miejsca, jak te gołe i wysokie skały 

kojarzące się z westernowymi Górami Skalistymi.  

Poniżej na tych samych skałach niedźwiedzie staczają leniwą walkę. Ten który przegrywa, odchodzi. 

Skąpe notatki nie pozwalają odczytać, co dzieje się dalej, ponieważ w tym miejscu są zapiski: 



„dźwignia pies hiena krokodyl”, a przecież minął zaledwie tydzień. Dalej mijamy ogrodzenie, za 

którym można się doliczyć aż 8 tygrysów. Spotykamy jedynych Polaków. 

Nieco dalej jest plac zabaw, jest już popołudnie, jesteśmy tam blisko dwie godziny, bo to znów dla 

Karola najlepszy plac zabaw, na jakim był. Jest urządzony w stylu morskim. Z tyłu wyrasta gigantyczny 

wieloryb, obłożony śliskimi kwadratowymi kamieniami, na który można od tyłu wbiec, a z przodu 

wspiąć się po wystających metalowych oczach i płaskich metalowych elementach. Nareszcie czas na 

kawę. W bufecie znów chcę coś powiedzieć po węgiersku, ale budzi to śmiech słuchających, bo 

zorientowałem się, że „przepraszam kochaną panią”, słowa same się wypowiedziały. Na placu zabaw 

są bunkry, do których wchodzi się przez rury, gonimy się, Karol przewraca się, boli go, ale za chwilę 

okazuje się, że udawał, żeby mi uciec, jest wesoło.  

Idziemy zobaczyć, co jeszcze zostało do obejrzenia. Okazuje się że przed paroma godzinami mijaliśmy 

pomieszczenia i wybieg dla goryli. Te olbrzymie małpy robią ogromne wrażenie. Ważą tyle co bardzo 



otyły człowiek, a swobodnie łapią się rękami za gałęzie wisząc. Emocje wywołuje podejście zwierzęcia 

pod szybę, nie wiadomo, jakby się zachowało, gdyby szyby nie było. Duży osobnik siada tyłem 

naprzeciwko. Widać obwisłe fałdy skóry na plecach i owłosione pośladki, chciałby się powiedzieć, że 

nie nosi majtek; łażą po klatce i gapią, zachowują się jak 5-letnie dzieci.  

Szybkie poranne wejście bez biletu okazało się brzemienne w skutki, bo nie wzięliśmy planu zoo, w 

związku z tym jedno z bocznych dróżek traktujemy jako wyjście, a tymczasem jest to przejście do 

drugiej części parku – do wesołego miasteczka. Odkryjemy je za 2 dni. 

Wracamy na plac zabaw, bo Karol nie chce iść na pobliskie słynne kąpielisko Szechenyego, gdzie jest 

kilkanaście basenów, a w sobotnie noce koncerty. Plac zabaw pustoszeje, aż wreszcie pozostajemy 

sami, kierujemy się do wyjścia, po drodze odwiedzając nosorożce. Nieopodal jest Cyrk Wielki, 

wchodzimy do środka na widownię, uznaję, że widocznie właśnie skończyło się przedstawienie, bo 



pracownicy robią dzieciom zdjęcie siedząco na udekorowanym słoniu, choć to jest niesłuszny 

wniosek, bo mogliśmy po prostu pozostać na widowni na drugiej części spektaklu. 

Idziemy do dalszej części Lasku Miejskiego, na dużych przestrzeniach pokrytych przystrzyżoną trawą 

wypoczywają ludzie. Dochodzimy do jeziorka, pływają po nim łódki i rowery wodne. To kusi, aby je 

wypróbować, Karol wybiera Betlee, czyli rower w kształcie słynnego garbusa; w oczekiwaniu na swą 

kolej kupujemy po gałce lodów. Wsiadamy i opływamy jeziorko, wywołując najpierw wrażenie u 

wypoczywających, że staranujemy nabrzeże, a potem, po drugiej stronie, tańczymy na pokładzie. 

Inna para na innej łódce śmieje się i stara się też zrobić coś podobnego. 

Wsiadamy w niewłaściwy autobus, spodziewałem się, że zawiezie nas do centrum, lecz w miarę 

porównywania nazw ulic na mapie i na budynkach, orientuję się, że niestety oddalamy się od 

centrum. Wysiadamy i wprawdzie można zawrócić, ale wybieram powrót pieszo w kierunku 

północnej części wyspy św. Małgorzaty, kilka kilometrów spaceru. Obrzucamy się po drodze 



jarzębiną, a później czymkolwiek. Przy głównej drodze jemy zestaw w Mc Donald’s na tarasie. Potem 

idziemy drogą dla rowerzystów po moście Arpad. W połowie jego długości jest zjazd w dół na okrągło 

i już jesteśmy o zmroku na wyspie. Jest tam setki biegaczy wykorzystujących przyjemną część dnia na 

uprawianie joggingu, co ciekawe, wzdłuż peszteńskiej części wszyscy biegną na północ, aby nie trącać 

się nawzajem. My idziemy „pod prąd”. Karol korzysta z urządzeń siłowni. Oddalamy się od nabrzeża 

wyspy i natychmiast odkrywany słynne drzewa – huśtawki, którego gałąź spuszcza się nisko, aby 

potem zakręcić w górę, obniżyć i ponownie odbić w górę. Dziwne, że masowe siadanie turystów nie 

zniszczyło ich. Jemy kiełbaskę – zamawiam niepikantną, jest umiarkowanie smaczna. Wsiadamy w 

autobus i po kilku krótkich przystankach na drugim krańcu wyspy tłum wychodzących gęstnieje, 

widać co go przyciągnęło - kolorowe fontanny i głośna muzyka. Jesteśmy mocno zmęczeni. 

To tyle przygód na dziś. Po powrocie do hotelu stwierdzamy z rozbawieniem, że Karol przebierając się 

rano w łazience założył bluzkę odwrotnie z kieszonką z tyłu, a spodenki też odwrotnie, z kieszonką z 

przodu! 

 

25.07.2014 

Zjedliśmy wszystkie croissanty na tarasie podane na śniadanie, co musiało być niemałym szokiem dla 

kelnerów. Polacy spotkani w windzie pytają nas o dojazd autobusem na F1. Nie mamy planu na dziś, 

ale sam się układa. Na peronie po drugiej stronie drogi zaczynają gromadzić się dorośli z dziećmi. 

Jedno pytanie osoby oczekującej i wszystko wyjaśnione - podjedzie zaraz kolejka, która zawiezie nas 

do kolejki dziecięcej w której konduktorami są dzieci.  

Po dwóch stacjach wysiadamy i przekonujemy się już przy kasie, jak to wygląda: chłopiec - kasjer pyta 

nas o rodzaj biletu (powrotny) i do jakiej konkretnie stacji. Dziewczynki i chłopcy – pracownicy – są w 

niebieskich bluzkach, dziewczynki mają niebieskie czapki, chłopcy czerwone. Pociąg rusza, zbliża się 

dziewczynka sprzedająca pamiątki, sprzedaje Karolowi magnes – breloczek, a potem zbliża się 

konduktorka. Ma w dłoni stare szczypce -dziurkacz. Dwie stacje dalej jest zaskoczenie, bo dzieci - 

pracownicy mają tym razem beżowe bluzeczki. Mijamy park linowy z postanowieniem powrotu, 

jednak później o tym zapomnimy. Na jeszcze kolejnej stacji mundurki są żółte, trójkątne czapeczki, 

dziewczynki salutują kiedy pociąg rusza w dalszą drogę, pod koniec jest tunel, światła wewnątrz 

zapalają się odpowiednio wcześniej. 



Na końcu trasy wszyscy wysiadają, my też. Mamy 25 minut na powrót, idziemy do muzeum 

kolejnictwa w budynku stacji. Karol dzwoni ze starego czarnego aparatu, chce zdjęcie w mundurze 

kolejarza, potem bawimy się intrygującą planszą, gdzie poruszając sznurkami trzeba wprowadzać 

kuleczki do poszczególnych otworów, którymi są stacje kolejowe właśnie przejechanej trasy. Da się to 

zrobić tylko używając dwóch końcówek sznurka, a nie jednego. 

Wracamy, trasa przebiega szybciej, tym bardziej, że wysiadamy dwie stacje przed końcem w Janos-

Hegy, gdzie wraz z innymi, kierując się w tylko oznaczeniem wyciągu krzesełkowego, podchodzimy 

kwadrans w górę. Tam jest zaskoczenie, bo jest wprawdzie wyciąg, ale jedzie stamtąd już w dół, czyli 

wzniesienie nie było wysokie. Od razu zajmujemy miejsca i rozpościera się widok na miasto, 

dostrzegamy także z daleka budynek naszego okrągłego hotelu.  

 



Na dole jest już autobus i zajeżdżamy do dworca Nugati. Tam pomyłkowo wsiadamy w niewłaściwe 

metro, ale zaraz wracamy i już jesteśmy znów w okolicy parku Miejskiego. Kupujemy bilet do Circus 

Classicus na 15.00. Kupujemy słony placek, kawę i zajmujemy miejsca z tyłu.  

Jest to cyrk stołeczny występujący także w Monte Carlo, na początku jest powitanie wykonawców, a 

potem na scenę wchodzi tygrys i zaraz jeszcze trzy inne. Siedzą posłusznie na stołkach, idą w szeregu, 

jeden skacze na tylnych łapach, przeskakując innego. Z tyłu gra ośmioosobowa orkiestra, 

dostosowując muzykę do tego, co się dzieje na scenie, podkreślając napięcie. 

Po występie tygrysów błyskawicznie demontowane jest ogrodzenie, wchodzi kobieta i zaczepia swój 

warkocz o hak i jest za głowę podciągana w górę, na wysokości żongluje trzema obręczami – prawą 

ręką, lewą i nogami jednocześnie. Potem robi piruety ciągle zaczepiona o włosy. 

Następnie wchodzi słoń, który kładzie nogi na piłce. Piłkę zresztą wtacza uprzednio dwóch mężczyzn. 

Zwierzę toczy piłkę nie spadając z niej.  Na środku sceny jest okrągły stolik. Słoń wchodzi na niego 



ledwo mieszcząc łapy. Stolik kręci się, słoń nie spada, wręcz przeciwnie, podnosi się na przednich 

łapach. Później siada na tym stoliku i jeszcze siada tuż przed widownią zbierając oklaski. 

Potem jest akrobatyka, przejście z pochodniami po drabinie i z powrotem oraz oglądany kiedyś na 

youtube fascynujący numer z przebieraniem się w kolejne sukienki.  

Na scenę wjeżdżają świetlani jeźdźcy na świetlanych koniach, a po nich czarny koń z wielkimi 

czarnymi skrzydłami. Nie ma w tym nic akrobatycznego, a robi spore wrażenie. Potem wchodzi nie 

wiadomo po co dziewczynka w różowej sukience z kucykiem.  

Tu następuje przerwa, wychodzimy na zewnątrz, gdzie nad wejściem ciągle wytryskuje mgiełka wody. 

W drugiej części siadamy z przodu, teraz jest chodzenie po linie, co więcej, na głowie stojącego na 

linie stoi jeszcze dziewczyna i obraca kołem. Później prezentują numer ze skrzynią, w której siedzi 

kobieta, a po zasłonięciu znika. Są też dwie gimnastyczki wyczyniające cuda ze swoim ciałem. 

 



Na scenę wbiegają cztery białe konie, potem osiem, biegną dookoła, oraz w szeregu, w dwójkach, w 

czwórkach. Po chwili koni jest już 12, bo wbiegają jeszcze cztery czarne. Oddzielają się od siebie 

kolorami, łączą i znów symetrycznie dzielą.  

Teraz występ akrobatów z równoważną, która wybija na przemian to jednego to drugiego w górę. 

Artyści latają w powietrzu. Potem jest człowiek-pająk, dla niego jest przygotowana dochodząca do 

sufitu konstrukcja, po której porusza się wisząc głową w dół i chwyta się wyłącznie nogami, bez 

zabezpieczenia. To jeden z najlepszych występów, widać, że w każdej chwili ryzykuje życie.  

Występ końcowy to dwóch akrobatów na specjalnej konstrukcji dwóch połączonych kratownicą mega 

– obręczy, które obracają się, a występujący są wewnątrz, albo wychodzą poza, a wówczas, podczas 

kręcenia się, w parę sekund sięgają dachu, aby natychmiast opaść. Robi się napięcie, kiedy wchodzą 

na obręcze i podskakują na nich – jeden błąd i spadaliby z kilkunastu metrów.  

 



To już koniec i biegniemy do sąsiedniego zoo, ale jest już zamknięte, nie da się także wejść bocznym 

wejściem. Wracamy do centrum. Schody metra zjeżdżają w dół w ciągu 1 min i 40 sek. Jesteśmy pod 

Parlamentem, nie wiadomo co robić. Idziemy ulicą, szukając czegoś odpowiedniego do jedzenia.  

Zamawiamy kawałek pizzy, podchodzimy pod plac różnych rozrywek, gdzie młodzież trenuje trudne 

sztuczki na deskorolkach, ciągle się wywracając. Z tyłu – ogromna biała karuzela, zmontowana ponoć 

w trzy dni, och, jeszcze to trzeba zaliczyć. Mamy do wyboru jechać sami czy z innymi. Tuż przed nami 

grupka wsiada do gondoli dla VIP-ów, podają im wino musujące. My wsiadamy razem i kiedy rusza w 

górę, siedzimy już na podłodze. Wokół rozpościera się rozległy widok na miasto, na dachu sąsiedniej 

kamienicy odbywa się eleganckie przyjęcie.  

 

Dobiega wieczór, w centrum dzieje się naprawdę wiele, tu gra jakaś głośna muzyka, tu zbiegowisko 

pod hotelem, bo właśnie przyjechała gwiazda – Esteban, przejeżdża niesamowity wóz- bar, gdzie 

oprócz kierowcy wszyscy siedzą z boku, pedałując i głośno śpiewają, to znaczy drą się, aby zwrócić na 



siebie uwagę. Karol podchodzi pod budkę i kupuje za 900 Ft węgierski specjał – sękacz na słodko z 

cynamonem - strzał w dziesiątkę, pyszny.  

Tego dnia Karol wieczorem spostrzega, że ruszający się od kilku dni ząbek u dołu zniknął. Wypadł, 

albo został zjedzony, przy czym ten drugi wariant wydaje się prawdopodobniejszy.  

  

26.07.2014 

Rano Karol się budzi i zaraz sięga, za podpowiedzią, pod poduszkę. Wróżka - zębuszka zostawiła 

banknot 20 zł. Karol siedzi, ściskając poduszkę i patrzy na banknot i śmieje się do niego.  

- Miał być pod poduszką, a nie na poduszce – mówi, nie wiadomo skąd dochodząc do takiego 

wniosku. 

- A Zosia mi mówiła, że dostanę 1 złoty – dodaje… - Mój pierwszy papierkowy… 

  



Dziś trzecie śniadanie – kryzys croissantowy, kelner domyślił się naszej croissantowej łapczywej 

pazerności i każdy dostaje tylko po dwa, bo wczoraj zjedliśmy dwadzieścia.  

Karol nie chce iść do Spa Gellerta, wracam do pokoju odnieść ręcznik. Jedziemy znów do zoo, skoro 

wczoraj się nie udało, ponownie na plac zabaw. Przynajmniej taki mamy zamiar. Najpierw tramwaj 

61, potem metro czerwone (3 przystanki) i żółte (8). Wysiadamy przy wejściu na basen Szechenyego, 

bardzo blisko zoo, ale nie ma bankomatu w pobliżu, co oznacza, że trzeba wracać do centrum.  

Wstępujemy od niechcenia kilka sklepów, kupuję Karolowi buty basenowe, które się przydadzą, kiedy 

będzie za tydzień w Bułgarii. Kupujemy w Spar sporo jedzenia i picia na cały dzień i wracamy pod zoo. 

Tym razem nie możemy wejść bez biletów, zniżki skończyły się w ub. roku, goni nas ochroniarz, 

kupujemy na zniżkę. Obok inni Polacy odchodzą spod kasy – dla nich za drogo. 

 



Ale tego dnia dostajemy mapę! Natychmiast odkrywamy, że wczoraj tuż za placem zabaw było 

wąskie przejście do wesołego miasteczka, które potraktowaliśmy jako wyjście na zewnątrz. A więc 

jesteśmy już w środku.  

Atrakcje są płatne żetonami po 200 Ft, potrzeba jednego albo dwóch. Sprzedają je przy barach, gdzie 

smażą się kotlety, a na nich położone żelazka. Pierwszą atrakcją są wagoniki wjeżdżające w tunel z 

węgierską opowieścią. Banał. Ale obok jest zaskakujący horror - dom, wychodzi do nas garbata 

starucha gadająca po angielsku, oprowadza po pokojach, widzimy na łóżku leży szkielet wilka, to było 

nieco straszne, a kiedy garbata się odwraca, udaję, że kopię ją w tyłek, po wyjściu będziemy się z tego 

długo śmiać; ostatni pokoik i nagle okropny wrzask – przestraszyliśmy się siedzącej w kącie postaci, 

która kazała Karolowi po drzewkiem szukać klucza – kiedy znalazł wyszliśmy na zewnątrz.  

 

 

 



 

Czas na posiłek, najpierw karmimy wielbłąda z ręki, potem sami jemy na ławce, obok jest plac zabaw, 

na którym Karol po wejściu do kręcącej się kuli nie może się zatrzymać, ratuje go obserwująca zajście 

Węgierka. Wtedy odkrywany zapomnianą atrakcję na obrzeżu, gdzie mało kto w ogóle dochodził, 

większość zwiedzających zawracała, bo przy budynku strachów nie było osoby obsługującej. 

Wchodzimy, a kiedy przyzwyczaił się wzrok, widzimy straszne ekspozycje za szybami, trzeba iść 

korytarzem, który nieco się załamuje i zmierza do wyjścia. Wpadam na pomysł, aby przestraszyć 

kogoś i wchodzimy ponownie od tyłu, kiedy z przodu wchodzi mama z córką w bluzeczce w paski 

odbijające się w lampach ultrafioletowych.  

Przykucnęliśmy w połowie korytarza, pozwalając, aby weszły głębiej, a wtedy zaczęliśmy przeraźliwie 

chrumkać, choć nawet nie trzeba było głośno, bo one w sekundzie stamtąd wybiegły oszalałe. To była 

najprawdziwsza atrakcja, niestety nie dająca się powtórzyć, pomimo prób. 



Jest 13.48, mamy chwilkę, żeby pobiec na występ papug, a tu zaskoczenie, bo nie możemy znaleźć 

mijanego przed chwilą właściwego pawilonu, rezygnujemy, ale za to odkrywany prawdziwy park 

linowy. Młoda dziewczyna o kruczoczarnych włosach i olśniewających zębach w uśmiechu instruuje 

Karola precyzyjnie po angielsku jak bezpiecznie się wspinać. Wtedy Karol wymawia bodajże pierwsze 

słowo po angielsku w prawdziwej konwersacji: 

- Yes. 

Park wydaje się odrobinę łatwiejszy, niż ten pierwszy w Lesznie.  

Obok czeka nas jeszcze jedna super -atrakcja, czyli dom pułapek. Na początku salon z niestabilnym 

stołem i sześcioma fotelami, ale nie radziłbym siadać na nich, bo jeden się trzęsie, drugi wywraca 

przechylając się do przodu, inny na bok, a na taborecie trudno się zatrzymać, kiedy nieoczekiwanie 

zaczyna się kręcić. Wchodzimy na piętro, niektóre schody zapadają się, są kręcące się koła w 



podłodze, i pokój z opadającym czerwonym sufitem, wszyscy przyspieszają, kiedy zaczyna zjeżdżać w 

dół. Jeden z pokoi jest pod wodą.  

Potem Karol jeździ 10 minut na 4 - kołowcu i na malutkim pociągu, z samym tylko maszynistą, „ale 

było fajnie”. Wsiada też sam na łódź płynącą w tunelu, bo kończą się żetony. Wracamy postraszyć w 

domu duchów, ale z entuzjazmem wbiegam w ciemność, kiedy ofiary także wchodzą i zderzam się z 

drewnianą ścianą, boli palec i nos. Znowu plac zabaw i banalna mała biała karuzela.  

Studiujemy mapę, zmierzając do wyjścia, okazuje się, że mamy pominiętą atrakcję – Jungle - train, ale 

nie ma pieniędzy. W kasie wydają resztę z 20 Euro i znów mamy żetony. Wagoniki jadą przez skąpą 

dżunglę wewnątrz budynku, wjeżdżają na piętro, obawiamy się ostrego zjazdu, ale jest spokojnie. 

Karol wchodzi sam do labiryntu, a potem wsiadamy znów do łodzi, razem.  

Ostatnia atrakcja to rollercoaster. Wydawało się dotąd, że obok siebie jeżdżą dwa: mały i duży, więc 

proponuję przejażdżkę tym mniejszym. Kiedy rusza, okazuje się, że to pomyłka ! Wjeżdżamy długo na 

samą górę, widzę autostradę ponad ogrodzeniem, zapieram się w wagoniku, stopę umieszczam pod 

siedzeniem z przodu, aż się rani i oczekuję najgorszego z zamkniętymi oczami. Karol też zamyka oczy. 

I tak nas przewieźli, aż mieliśmy dosyć. 

Wracamy na wieczór znów do centrum, Karol kupuje te same węgierskie sękacze (kürtöskalács), choć 

o innym smaku – kakaowym, potem niedaleko hotelu idziemy jeszcze na lody do KFC, nie wpuszczają 

nas do sklepu, bo po 22-giej dzieci nie mogą tam wchodzić, więc jemy lody w tramwaju. 

 

27.07.2014  

Pobudka o 8.30, na śniadaniu jest inny kelner, znów można się do woli najeść. Trzeba się spakować i 

do wyjścia, o 9.55 wsiadamy do metro i jedziemy na południe miasta. Tam przesiadka do pociągu 

podmiejskiego, tłumy maszerują do pociągu na Hungaroring. Po 40 minutach większość wysiada, są 

do wyboru dwie stacje, aby dostać się na miejsce. Wszyscy dokładnie wiedzą, dokąd iść, droga 

prowadzi pod górę wzdłuż budynków, trzeba iść pół godziny, aż wreszcie widzimy helikoptery, które 

za 180 Euro przywożą fanów z centrum. Narasta hałas i na szczycie widzimy betonowe ogrodzenie, 

które ciągnie się zapewne około 6 km, skoro wewnątrz jest tor o długości 4,5 km. Dochodzimy do 

pierwszego wejścia, stoi wprawdzie kasa, ale tylko dla Węgrów, nie możemy wejść, bo trzeba podać 



nr dowodu węgierskiego. Idziemy dalej pół km do kasy głównej, nie ma problemu z biletami, kto 

chciał, już kupił, kupuję bilety za łącznie 120 Euro, zatyczki i wchodzimy. Teraz trwa wyścig Porsche. 

Idziemy wzdłuż toru, przemieszczając się na drugi kraniec, dopóki dalej nie można przejść z takim 

biletem.  

Rozpościera się łąka, siadamy, Karol łapie do pustej butelki po coli koniki polne, których jest tu 

zatrzęsienie. O 12.30 jest parada kierowców, stoją na jadącej platformie i machają do widzów. Pół 

godziny później spada krótki deszcz, teraz dopiero przydają się długie spodenki, bo na krótko się 

ochładza. O 14.00 zaczyna się wyścig Formuły 1, oglądamy go z różnych punktów, przemieszczając 

sukcesywnie w stronę wyjścia, wychodzimy przed końcem, hałas jest narastająco uciążliwy, zatyczki 

nie pomagają. 

Kupujemy znów sękacze i nie możemy znaleźć drogi powrotnej, idziemy za podpowiedzią innych, ale 

to nie jest nasza droga, tym razem idziemy wzdłuż pól, na szczycie powoli hałas się kończy i jesteśmy 



na dróżce wśród pól, gdzie podjadamy jeżyny. Wyprzedza nas dziewczyna potwierdzając dobry 

kierunek. Na stacji stoi już autobus, dla nas – widzów F1 jest za darmo, po kwadransie jest 

przesiadka, potem już dojeżdżamy na most Arpada do centrum. 

Zostały zaledwie trzy godzimy do odjazdu pociągu do Polski, a chcieliśmy jeszcze pojechać do 

Tropicarium - Oceanarium, będącego na zachodnich obrzeżach stolicy. Przy wejściu do metra pytam 

pracownika, który po zadaniu pytania, znika na kilka minut, po czym wrócił z kartką z rozpisaną 

podróżą z 2 przesiadkami. Gdyby nie on, nie byłoby dziś rekinów. Jedziemy 2 metrami i 25 min. 

autobusem i na terenie centrum handlowego jest Tropicarium, gdzie można pooglądać małe ryby 

morskie, duże rekiny, płaszczki, ciekawe gatunki pająków, ptaków i pobawić głaszcząc płaszczki, komu 

to się oczywiście uda, bo niektóre nie podpływają blisko powierzchni.  

Jedziemy do centrum i do pociągu. Jest jeszcze czas na ostatnie lody i wsiadamy do wagonu.  

 

 


