
 

 

5 keer de kerstsfeer proeven in 

Boedapest 

Gezellige kerstvibes opsnuiven in het buitenland? Eén adres: Boedapest. Kerstmis leeft 

enorm in de Hongaarse hoofdstad en daarom vind je er tal van tradities en activiteiten. 

Boedapest huisvest onder andere de grootste schaatsbaan van Europa. Ook kan je na 

een magische, winterse dag altijd opwarmen in een van de thermale baden. Lees 

hieronder de fijnste kerstactiviteiten in Boedapest!   

Twee kerstmarkthotspots   

Op nummer één staan uiteraard de kerstmarkten in Boedapest. De twee populairste 

kerstmarkten bonken in het hart van het stadscentrum: op het Vörösmartyplein en pal voor de 

Sint-Stefanusbasiliek. Letterlijk alles staat er in het teken van Kerstmis. De geur van glühwein 

en peperkoek leid je langs kraampjes die zich gevuld hebben met allerlei zoetigheden en 



artistiek Hongaars handwerk. De troef van allebei de kerstmarkten zijn de vele zitplaatsen die 

ze bieden waar je dus op je gemak kan genieten van bijvoorbeeld de traditionele 

schoorsteencake met kaneelsmaak.    

Schaatsbanen bij de vleet  

Sleep je schaatsen maar want ook schaatsbanen vind je op meerdere plekken in Boedapest. De 

mooiste (én grootste van Europa) vind je in het culturele, bruisende park Városliget, aan de 

voet van het grootste barokke kasteel Vajdahunyad. Daar schaats je ‘s avonds onder een 

blinkende sterrenhemel terwijl je de avond afsluit met een wandeling doorheen het kasteel 

met geroosterde kastanjes in de hand. 

Opwarmen in thermale baden   

Na wat kerstige uurtjes in de vrieskou is het tijd om de damp van je adem te vervangen met de 

damp van de thermale baden. De Széchenyi Spa is het grootste thermale bad van Boedapest. 

Ook de Rudas Spa moet niet onderdoen, liggend aan de voet van de Gellértheuvel met 

zwembad op het dak én uitzicht op de prachtig verlichte stad. Iets verder vind je het 

Gellértbad, een van de oudste baden van Boedapest met meer dan 1.500 thermale bronnen. 

Een plons in een van de baden is de perfecte methode om op te laden voor de feestdagen!   

De Notenkraker in het Operagebouw   

Als je denkt aan Kerstmis, denk je ook aan de Notenkraker. Om de kerstbeleving in 

Boedapest compleet te maken, voorziet de Hongaarse hoofdstad een voorstelling van De 

Notenkraker in het recent gerenoveerde Operagebouw. Daar reis je naartoe in een van de 

feestelijk verlichte kersttrams.   

Kerstmis op het platteland  

Ook wanneer je de stad verlaat en richting het platteland trekt, laat de kerstsfeer niet los. Zo 

wordt de kerstmarkt in Szeged elk jaar gehouden op het Dóm-plein, waar je de traditionele 

vissoep kunt proeven, een Hongaarse traditie met Kerstmis. In Debrecen kan m’n tijdens drie 

opeenvolgende zondagen naar toneelstukken kijken, naar feestelijke bespiegelingen luisteren 

of deelnemen aan de kaarslichtceremonie.   

Meer inspiratie vind je hier: https://visithungary.com/ 

https://visithungary.com/

