
NIETUZINKOWA DESTYNACJA
Z SZEROKĄ OFERTĄ DLA MICE

Zleceniodawcy wydarzeń MICE nieustannie poszukują ciekawych destynacji, którymi mogą zachwycić swoich gości. Po pandemii
na znaczeniu dodatkowo zyskują kierunki położone niezbyt daleko, bezpieczne i przewidywalne. We wszystkie te oczekiwania
świetnie wpisują się Węgry, ze swoją wspaniałą stolicą. To kraj, który zdecydowanie wyróżnia się w regionie tzw. Nowej Europy.

Węgry to miejsce, które z powodzeniem spełni oczekiwania zarówno
zleceniodawców, jak i uczestników imprez MICE każdego typu.
Łatwa dostępność komunikacyjna, dobry stosunek ceny do jakości
oferowanych usług, rozbudowana infrastruktura hotelowa, eventowa
i konferencyjna, a do tego bogate dziedzictwo kulturowe, wyjątkowa
gastronomia i wspaniałe atrakcje turystyczne. Wszystko to składa się
na obraz destynacji, którą z pewnością warto odwiedzić.

TRANSPORT I INFRASTRUKTURA
Z większości europejskich stolic do Budapesztu można dostać się sa-
molotem w mniej niż trzy godziny (dzięki hubom przesiadkowym
podróż z innych części świata również nie nastręcza żadnych proble-
mów). Do tego należy jeszcze dodać bardzo dobrze rozwinięte połą-
czenia drogowe oraz kolejowe. Na miejscu, tylko w samej stolicy,
turyści indywidualni i biznesowi znajdą świetną bazę hotelową, skła-
dającą się z obiektów różnych kategorii, należących zarówno do świa-

towych sieci, takich jak m.in. Hilton, Marriott, InterContinental,
Kempinski, Four Seasons, The Ritz-Carlton czy Accor, jak również
całą gamę hoteli działających indywidualnie, często butikowych, wy-
różniających się niepowtarzalną atmosferą. Dzięki temu każdy znaj-
dzie tam coś dla siebie. W sumie to przeszło 20 tys. pokoi – prawie
3 tys. w obiektach 5-gwiazdowych, 4,7 tys. w 4-gwiazdkowych oraz
1,6 tys. w 3-gwiazdkowych (pozostałe nie zostały sklasyfikowane).
Co więcej, w najbliższych latach ta baza ma się powiększyć o kolej-
ne 2,5 tys. pokoi.

Na miejscu nie brakuje też wielkich kompleksów eventowych, wy-
stawienniczych, konferencyjnych i kongresowych, a także cieszących
się coraz większą popularnością tzw. unique venues (więcej szczegółów
na temat najważniejszych i najnowszych z nich zamieściliśmy w ram-
kach znajdujących się na kolejnych stronach tej prezentacji – przyp.
red.). Wszystko to sprawia, że zarówno Budapeszt, jak i całe Węgry
zajmują wysokie miejsca w rankingach najchętniej wybieranych przez
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gości MICE destynacji, w tym tych najbardziej znaczących, publiko-
wanych regularnie przez International Congress and Convention As-
sociation (ICCA) oraz Union of International Associations (UIA).
W ostatnim zestawieniu stowarzyszenia ICCA węgierska stolica upla-
sowała się na 12. miejscu w skali świata, wyprzedzając takie miasta jak
m.in. Kopenhaga, Londyn czy Rzym. Węgry zanotowały też awans
w dokumencie autorstwa UIA.

DLA DUSZY I DLA CIAŁA
Bogate dziedzictwo kulturowe, znakomita gastronomia oraz wyjątko-
we atrakcje turystyczne, pozwalające zbudować ciekawe programy dla
grup, są tym co przyciąga na Węgry. W czasach zyskującego w turysty-
ce biznesowej na znaczeniu podejścia wellness warto pamiętać, że w ca-
łym kraju wykorzystywane jest obecnie ok. 1,5 tys. źródeł mineralnych
(ponad dwieście źródeł wody ma udowodnione działanie lecznicze),
co pozwala odwiedzającym korzystać z hydroterapii i różnych innych
zabiegów. Dobrym pomysłem będą wizyty w łaźniach termalnych, ba-
senach, aquaparkach, a nawet niezwykłych kąpieliskach jaskiniowych.
Po takich atrakcjach z pewnością warto oddać się przeżyciom kulinar-
nym. A i w tym aspekcie cały kraj ma wiele do zaoferowania – i nie
chodzi tu tylko o gulasz czy czerwoną paprykę. Mnogość opcji gastro-
nomicznych zaskakuje. Na Węgrzech znajdują się zarówno kameral-
ne, lokalne restauracje, zachwycające swoją autentycznością, jak

i lokale typu street food oraz – dla lubiących nieco bardziej eksklu-
zywne doznania – restauracje mogące poszczycić się gwiazdkami
Michelin. Nie wolno zapominać też o licznych winnicach i winiar-
niach. W wielu z nich organizowane są degustacje, kursy gotowania
czy kulinarne festiwale.

BUDAPESZT W PIGUŁCE
Miejscem, które zasługuje na szczególną uwagę jest oczywiście Buda-
peszt. Stolica zachwyca historycznym dziedzictwem, które świetnie
łączy się z nowoczesnością. Dzięki temu można się tam zanurzyć za-
równo w ciekawych programach kulturalnych, jak również poczuć
klimat tętniącego życiem miasta, w jednym z wielu lokali rozrywko-
wych. Organizatorzy eventów mają do dyspozycji całą masę venues,
w tym niecodzienne lokalizacje w światowej sławy obiektach kultury
lub w… plenerze. Chociażby na plażach nad Dunajem (w okolicach
Wyspy Małgorzaty, ale nie tylko).
Co szczególnie istotne, w ostatnich latach Budapeszt mocno inwestu-
je w rozwiązania ekologiczne oraz te związane ze zrównoważonym roz-
wojem. Rozwijany jest transport rowerowy i publiczny, w którego
ramach oferowane są m.in. przejazdy elektrycznymi minibusami czy
rejsy po Dunaju. W podobnym – ekologicznym tonie – prowadzone
są też prace modernizacyjne na międzynarodowym lotnisku oraz
na dworcu kolejowym Nyugati i w jego okolicach. IK

� HUNGEXPO, https://hungexpo.hu/en

HUNGEXPO Budapest Congress and Exhibition Centre to największy w kra-
ju, wielofunkcyjny kompleks wystawienniczo-eventowo-kongresowy. Jego cał-
kowita powierzchnia wynosi aż 70 tys. mkw., z czego 15 tys. mkw. zajmuje
nowoczesne, trzypoziomowe centrum konferencyjne. Mogą się w nim odby-
wać imprezy gromadzące nawet do 15 tys. osób, co czyni go jednym z naj-
większych w Europie. W skład Centrum wchodzi m.in. audytorium (zdolne
pomieścić do 2 tys. osób), przestrzenie wspólne (rejestracja, wystawy, cate-
ring), 36 mniejszych sal konferencyjnych, obszerny taras (o powierzchni po-
nad 2 tys. mkw.) oraz hol wejściowy – stanowiący de facto osobną halę
o powierzchni 6,5 tys. mkw. ze sklepami, restauracjami, punktami informacji,
rejestracji i sprzedaży biletów.

Na szczególną uwagę zasługuje poza tym licząca aż 60 tys. mkw. powierzch-
nia eventowa. Składa się na nią siedem odnowionych oraz zupełnie nowych hal
o powierzchni od 3,8 do 20 tys. mkw. (większość z nich jest ze sobą połączo-
na zadaszonymi przejściami). Uzupełnieniem oferty są jeszcze zlokalizowane
na poziomie galerii (w każdej z hal eventowych) pomieszczenia biurowe oraz
mniejsze sale konferencyjne, pozwalające na przygotowanie bardziej kame-
ralnych spotkań.

Wszystkie przestrzenie HUNGEXPO wyposażone są w najnowszy sprzęt,
niezbędny do organizacji wydarzeń każdego typu – nawet najbardziej skom-
plikowanych logistycznie eventów. Zleceniodawcy imprez MICE, poza zaple-
czem technicznym na najwyższym poziomie, mogą również liczyć na wsparcie
doświadczonego zespołu profesjonalistów (z solidnymi referencjami), którzy
pomogą im zaplanować i zorganizować spotkanie na miejscu.

HUNGEXPO położone jest w odległości zaledwie 4 km od centrum Buda-
pesztu i ok. 15 km (20 min jazdy samochodem) od międzynarodowego lotni-
ska. Cały kompleks zajmuje 36 ha.

� BUDAPEST CONGRESS CENTER, www.bcc.hu
Na efekt wow, wynikający z organizacji najróżniejszych wydarzeń, w bardzo
dużym stopniu wpływa miejsce, w którym są one przygotowywane. Bez

Organizatorzy wydarzeń biznesowych mają do dyspozycji szeroką ofertę obiektów eventowych, wystawienniczych i konferencyjnych,
w tym całą masę tzw. unique venues. Poniżej prezentujemy kilka największych, najciekawszych, a także najnowszych z nich, które warto
wziąć pod uwagę przygotowując event w Budapeszcie i na Węgrzech.

OFERTA MICE
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wątpienia jedną z takich lokalizacji – potrafiących zaskoczyć i zachwycić uczest-
ników eventów – jest Budapest Congress Center. To venue, w którym regu-
larnie odbywają się nie tylko prestiżowe gale i spotkania zlecane przez firmy,
korporacje i stowarzyszenia z całego świata, ale także ważne konferencje i kon-
gresy naukowe oraz flagowe imprezy sportowe.

Popularność tego miejsca tkwi w jego lokalizacji (w bezpośrednim sąsiedz-
twie centrum węgierskiej stolicy), a przede wszystkim w szerokiej ofercie
usług na jakie mogą liczyć klienci biznesowi. W 20 salach konferencyjnych
i eventowych bez problemu da się bowiem zorganizować wydarzenia groma-
dzące nawet do 2 tys. osób. Tylko w tym roku gościło tam m.in. 13th Europe-
an Symposium of Porcine Health Management (dla 1,2 tys. osób) czy European
Bench Press Championship (dla ponad tys. osób).

Wykwalifikowany zespół pracowników jest w stanie zapewnić pełny serwis
i pomoc w organizacji spotkań (łącznie z obsługą audiowizualną i cateringo-
wą), spełniając tym samym oczekiwania nawet najbardziej wymagających klien-
tów. Na uwagę zasługuje też fakt, że 4 tys. mkw. powierzchni wystawienniczej
i eventowej Budapest Congress Center połączone jest bezpośrednio z liczą-
cym 319 pokoi, czterogwiazdkowym hotelem Novotel Budapest City, tworząc
właściwie jeden kompleks, otoczony pięknym parkiem. Dzięki temu zlece-
niodawcy zyskują możliwość organizacji swoich imprez dosłownie w jednym
miejscu, a delegaci nie tracą czasu na dojazdy i długie transfery.

� HUNGARIANHOUSEOFMUSIC,
https://magyarzenehaza.com/en

Po prawie czterech latach budowy, w parku miej-
skim Városliget w Budapeszcie otwarto niedawno
Węgierski Dom Muzyki (Hungarian House of Mu-
sic). Budynek, zaprojektowany przez słynnego ja-
pońskiego architekta Sou Fujimoto, posiada sale
koncertowe, scenę plenerową oraz przestrzeń wy-
stawienniczą i edukacyjną poświęconą historii świa-
towej i węgierskiej muzyki oraz największym
pochodzącym z tego kraju kompozytorom. Za spra-
wą nietuzinkowej architektury i oryginalnych wnętrz
cały obiekt jest jednym z najbardziej efektownych

muzeów w Europie Środkowej i Wschodniej. Najlepszym dowodem potwier-
dzającym ten fakt może być zdobycie przez niego w tym roku nagrody World
Travel Awards (uznawanej za „turystycznego Oskara”), w kategorii „Europe's
Leading New Tourist Attraction 2022”.

� THE CASTLE GARDEN, https://varkertbazar.hu/en/castle-garden
Jednym z najciekawszych i najchętniej odwiedzanych przez turystów miejsc
w Budapeszcie jest oczywiście wpisane na listę dziedzictwa UNESCO
Wzgórze Zamkowe. I chociaż jego główną atrakcję stanowi Zamek Królew-
ski, to nie sposób nie wspomnieć o znajdującym się u jego podnóża odnowio-
nym, neorenesansowym kompleksie ogrodowym (Várkert Bazár). Na jego
terenie znajduje się też kilka ciekawych budynków, a całość sprawia wrażenie
miejsca, w którym przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a sztuka z naturą.

Wszystko za sprawą organizowanych tam eventów. Warto skorzystać z ofer-
ty przygotowanej przez gospodarzy tego terenu z myślą o turystach bizneso-
wych i gościach MICE.

� HUNGARIAN STATE OPERA, www.opera.hu
Węgierska Opera Państwowa (Hungarian State Opera) mieści się w Alei
Andrássyego, reprezentacyjnej alei Budapesztu, nazywanej tamtejszymi Polami

Elizejskimi. Światowej sławy
obiekt został ponownie otwarty
po prawie pięciu latach renowacji.
Zachwyca swoimi wnętrzami,
przyciąga uwagę także z ze-
wnątrz. Wyrazem tego jest fakt,
że Opera została uznana za jedno
z najpiękniejszych miejsc koncer-
towych na świecie przez brytyjski

magazyn The Telegraph. Ważną informacją dla organizatorów imprez MICE,
szczególnie poszukujących tzw. unique venues jest to, że w Operze można or-
ganizować eventy i spotkania firmowe (gromadzące do 1,3 tys. gości). Przygo-
towane w tak nietuzinkowym miejscu wydarzenie, połączone w dodatku
z programem kulturalnym, na pewno pozwoli wyróżnić się na tle konkurencji.

� THE MUSEUM OF FINE ARTS, https://en.museumevents.hu
� ETHNOGRAPHIC MUSEUM, www.neprajz.hu/en
Muzeum Sztuk Pięknych (The Museum of Fine Arts) zlokalizowane jest

w bezpośrednim sąsiedztwie
największego parku Budapesz-
tu i łaźni termalnej, a jego fasa-
da zwraca się na słynny Plac
Bohaterów. Obiekt może po-
chwalić się opinią jednego
z najbardziej znanych muzeów
w Europie. Z kolei nowy budy-
nek (oddany do użytku wiosną

tego roku) Muzeum Etnograficznego (Ethnographic Museum) swoją oryginal-
ną architekturą przypomina rampę. Jego dach pokryty jest trawą (co poza
estetycznym, ma również znaczenie ekologiczne), a ściany wzorami węgier-
skich haftów ludowych. Projekt Muzeum został uznany za najlepszy budynek
użyteczności publicznej na świecie, zdobywając nagrodę w konkursie Interna-
tional Property Awards. W każdym z tych miejsc – zarówno w Muzeum Sztuk
Pięknych, jak i w Muzeum Etnograficznym – z powodzeniem można organi-
zować eventy i spotkania biznesowe.

� KONTAKT DLA MICE

Hungarian Tourism Agency
adres: H – 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23 / 1525 Budapest Pf.: 97
tel.: +36 1 4888 700, e-mail: info@mtu.gov.hu
www: https://visithungary.com

Budapest Convention Bureau / Hungarian Convention Bureau
adres: H – 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.
e-mail: hcb@hcb.hu, www: https://budcb.hu


