BUDAPEST
Budapest vilar på varmt vatten. Mer än hundra källor bubblar under staden och
det finns över femtio badinrättningar. Redan under romarriket började man
utnyttja källorna och när turkarna invaderade staden lät de bygga ett antal bad
varav några fortfarande finns kvar. Stadens invånare använder baden flitigt men
de simmar inte så mycket utan flyter mest omkring samtidigt som de samtalar,
spelar schack eller läser.
Om man bara ska besöka ett bad i Budapest så är det Gellértbadet man ska
gå till. Det berömda hotellet och badet ligger inbäddat i grönska på Budasidan
precis vid Donau. Badet byggdes 1918 i art nouveau-stil och är ett välkänt
riktmärke med sin märkliga fasad. Den vitputsade fasaden är visserligen rätt
grådaskig numera men väl inne öppnar sig en magnifik sal. Det är högt i tak med
en kupol i mitten och väggarna är klädda med mosaik i olika mönster. I denna del
ligger skönhetssalongerna där man bland annat kan få ansiktsbehandlingar och
en trappa ner kan man bli inpackad i den berömda ungerska leran. Den hämtas
från Hévíz en bit utanför staden och kallas det svarta guldet. Leran innehåller
en mängd nyttiga mineraler som svavel och kalcium. Själva lokalen i källaren är
dock inte särskilt inbjudande – den ser ut som en operationssal med vitkaklade
väggar. Det är inte direkt någon lyxig känsla att ligga insmetad med lera på
britsen men efteråt är huden ren och len.
Man får absolut inte missa att gå in i byggnadens innersta hjärta där
termalbadet finns. På vägen passerar man omklädningsrummen i trä med små
draperier som verkar vara kvar sedan badet byggdes. Att bada är ett viktigt
inslag i det ungerska folkets vardag och kanske är det därför alla verkar ha en
avslappnad inställning till avklädda kroppar.
Det allra heligaste, badet, är ett vackert blått rum med dekorationer i mosaik.
Ljuset som silar ner från taket skapar en magisk, nästan sakral stämning.
Människorna guppar långsamt omkring i vattnet. Det finns två bassänger med
varmt vatten som kommer direkt från en källa på kullen ovanför hotellet. Redan
efter ett par minuter känns kroppen totalt avslappnad och man orkar knappt ta
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sig upp ur badet. På sommaren föredrar de flesta att bada utomhus i den stora
poolen med vågmaskin som troget gör en våg varje hel timme år efter år. Från
utomhusbassängen skymtar man broarna över Donau genom trädkronorna.
För den som bor på hotellet är det gratis inträde till badet via hiss från andra
våningen.
Hotel Gellért är ett stycke historia i sig. Det känns visserligen som om det har
sett sina bästa dagar men det är också en del av charmen. Inredningen är udda.
Här blandas guldspeglar från sekelskiftet med teak och murriga färger. Att bo
på hotellet är som att befinna sig i en James Bond-film från 1960-talet. En viss
öststatsstämning finns kvar, särskilt hos delar av personalen. Askkoppar i guld
står kvar framför hissarna trots att det numera råder rökförbud. På väggarna
hänger bilder av prominenta gäster som varit här och badat, bland annat
president Nixon som tydligen var här 1963.
Rummen har högt i tak och är inredda med enkla möbler. Många har balkong
och utsikt över floden. Särskilt stämningsfullt är det att sitta i skymningen och
titta ut över den förtrollande vackra staden. Det finns en restaurang där man
med fördel äter den ungerska nationalrätten gåslever och dricker rosévin till.
Hotellet har också ett konditori med ljuvliga små bakverk. Budapest är ju känt
för sina bakelser så en sådan bör man passa på att prova när man är här.
Det finns många andra fina bad i Budapest. Ett av de vackraste är Rudasbadet
från 1500-talet som ligger i närheten av Gellértbadet. Det största och mest
fotograferade badet är Szécsénybadet med flera stora varma bassänger där
männen spelar schack.
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FAKTA
BUDAPEST
Läge Ungern.
Turistinformation
Tourinform Ferihegy 1
Ferihegyi Repülötér 1 terminál
Tel +36 1 322 40 98
www.budapest.com
DANUBIUS HOTEL GELLÉRT
1111 Budapest
Szent Gellért tér 1
Tel +36 1 889 55 00
www.danubiushotels.com/gellert
Antal rum 234
Mat Internationellt och ungerskt kök
GELLÉRTBADET
1118 Budapest
Kelenhegyi út 4
Tel +36 1 466 61 66
www.gellertbath.com
Rekommenderade behandlingar
Termalbad särskilt bra mot reuma
tiska åkommor, lerinpackningar,
anti-stressbehandlingar
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