Viiniä & Risteily

Loistava tapa aloittaa ilta, vietä virkistävä iltapäivä laivassamme!

Ole osa erikoista „viininmaistelu” risteilyä, rentoudu Unkarin kaikista tunnetuimpien BIO viinien
valikoimien äärellä. Unkarilainen viinikulttuuri sekä vieraanvaraisuus ovat todella tunnettuja
maailmalla, liity joukkoomme niin näytämme miksi!

{vsig}gallery/wine{/vsig}
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Matkan aikana pääset maistamaan 7 erilaista kuuluisaa Unkarilaista viiniä Szajkin orgaaniselta
viinitilalta (rajaton määrä), tai luokan 7 Tokaji viiniä (rajoitettu määrä)! Risteily kestää 2 tunnin, ja
meidän baarimme on avoinna jos haluatte ostaa muita unkarilaisia viinejä, Tokaji viinejä /muita
virvokkeita.

Eri viinien maisteluiden välissä, tarjoamme sinulle skonssileipiä jotta maistat paremmin viinien
erot.

Mahtava näkymä aina vilkkaasta Budapestistä tekee risteilystäsi ikimuistoisemman (Tonavan
rantatörmä on osa UNESCOn maailmanperintöä).

Me tarjoamme kaikki ainekset siihen että sinä viettäisit mahtavaa aikaa!

• Alkaa kello 19:00, päivittäin huhtikuun 18. alkaen syyskuun 28. päivään asti

• Sisältää: Rajattoman määrän 7 eri BIO viinin maistelua, Szajkin orgaaniselta viinitilalta tai
raijoitetun määrän luokan 6 Tokaji viinin maistelua, Tokajin viinivalikoimista

• Kesto: 120 minuuttia

• Tapaamispaikka: Uusi-barokkityylisen teatterin sisällä, Tonavan Palatsissa (Duna Palota,
1051 Zrínyi Street 5.)

• Tapaamisaika on kello 18:30

• Kaikki laivamme ovat ilmastoituja/lämmitettyjä ja niissä on panoraama ikkunat.
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Lista viineistä joita voit maistaa:

Tokaji Furmint Grand Selection
Hilltop Premium Merlot
Juhász Blue Frankish Rosé
Bodri Szekszárdi Civilis Cuvée
Bárdos Pincészet Pinot Grigio
Tokaji Szamorodni Sweet
Tokaji Aszu 3 Puttonyos

Lippujen hinnat

Aikuinen: 32 EUR

Opiskelija: 30 EUR

{loadposition winepos}

Varaus
(EURO)
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Varaus
(HUF)

Varaus
PayPal

Lahjakortti
Anna lahja joka on unohtumaton kokemus!

Nyt sinulla on mahdollisuus hankkia lahjakortti meiltä, jolla voit yllättää rakkaasi tai läheisesi
unohtumattomalla kokemuksella.

Lomat, syntymäpäivät ja merkkipäivät pitäisivät olla hauskoja sekä yllättäviä, eikä vain ennalta
helposti arvattuja lahjakortteja ystäville ja perheelle. Me tarjoamme mahdollisuuden hankkia
lahjakortin jonka saaja voi käyttää vuoden kuluessa sen saamisestaan. Pyydämme että lipun
haltijat ilmoittavat meille etukäteen tulostaan jotta tiedämme odottaa heitä!

Koordinaatit: 47° 30.0199' N, 019° 2.943' E
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