Orgona koncert + Éjszakai Dinner & Cruise 22 órakor

Takarítson meg 10%-ot!

A Szent István Bazilika egyike Budapest legszebb neoklasszikus épületeinek, Magyarország
legfontosabb épülete, a harmadik legmagasabb épület az országban és egyben a
legjelentősebb turisztikai látványosság a fővárosban. A bazilika építési munkálatait 1851-ben
kezdték meg Ybl Miklós tervei alapján, végül – Kauser József közreműködésével – 1905-ben
készült el. A következő ötven évben a templom épületét háborúk, viharok és földrengések
sújtották, majd az 1983-tól 2003-ig tartó időszakban felújították.

{vsig}gallery/organdc2{/vsig}

A koncert anyagát Teleki Miklós orgonaművész állította össze, aki Magyarország legjobb
orgonaművészei közé tartozik.
Az áriákat a Kossuth díjas művész, Kováts Kolos adja elő, Magyarország egyik leghíresebb
operaénekese.
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A koncerten fuvolakísérettel közreműködik Krusic Eleonóra is, aki különböző zenekarokkal
lépett fel számtalanszor külföldön és hazánkban is.

Program

Antonio Vivaldi (1678-1741) - Johann Sebastian Bach (1685-1750): Concerto in D minor
BWV 596 (Allegro, Adagio, Allegro)
Tomaso Albinoni (1671-1751): Adagio
Alessandro Stradella (1639-1682): Pietá Signore
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Andante in C major K 315
Franz Schubert (1797-1828): Ave Maria
Liszt Ferenc (1811-1866): Fantasy & Fugue on the Theme B-A-C-H
Georges Bizet (1838-1875): Agnus Dei
Johann Sebastian Bach: Minuet and Badinerie from suite in B minor BWV 1067
Johann Sebastian Bach: Toccata and Fugue in D minor BWV 565

Minden koncert 20 órakor kezdődik, 70 perces szünet nélkül.
A budapesti panorámát az UNESCO adta hozzá a kulturális Világörökség listájához.
Cégünk különböző kulturális programokkal várja kedves vendégeit (folklór, szimfonikus és
orgona koncertek). A Duna Palotában illetve a Budai Vigadóban tartott előadásaink után
kísérőink lekísérik Önt a hajóhoz. 1,5 órás hajókázásunk egy köszöntő itallal kezdődik, melyet
légkondicionált, illetve fűtött hajóinkon szolgálunk fel Önnek. A köszöntőitalt követően
svédasztalunk különféle ínyencségekkel várja kedves vendégeit, amelyet Molnárka Péter séf
készít. A mesterszakács a nemzetközi és magyar ízeket kreativitással tölti meg, és kiemelt
figyelmet fordít a színek és formák harmóniájára. Romantikus, gyertyafényes hangulatban
gyönyörködhet fővárosunk kivilágított épületeiben és hídjaiban.
A 22:00-kor kezdődő programunkra sokan a cégünk által szervezett folklór, illetve szimfonikus
koncertek után érkeznek. Hajókázásunkra jelentkezhet az említett programokon való részvétel
nélkül is, ebben az esetben foglalás esetén tájékoztatni fogjuk Önt, hogy hova kell jönnie: Duna
Palotába (Zrínyi u. 5) vagy a Budai Vigadóba (Corvin tér 8.). Jegyét legkésőbb 21:30-kor veheti
át az adott helyszínen. Csomagajánlatainkat az ' Aktuális csomagajánlataink ' legördülő
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menüben találhatja!
Lehetőség van valamelyik zenés programot vacsorával egybekötött sétahajózással rendelni (D
inner &amp; Cruise 22:00-kor
). Vendégeink így, egy felejthetetlen színházi előadás és egy romantikus gyertyafényes vacsora
élményével gazdagodhatnak. Programunknál hostess kíséri ki a vendégeket a hajóhoz, bevárva
a színházból érkezőket.
A hajós programunk 22 órakor kezdődik, de minden esetben megvárja a színházból
érkezőket.
A gyertyafényes vacsorás hajókázással egybekötött kedvezményes csomagár az előadáson
elfoglalt helyek kategóriájától függ.
Hajóprogramunkra vacsora nélkül is jelentkezhet, egy itallal egybekötött hajókázásra (a jegy
egy köszöntő italt és egy második pohár italt tartalmaz: üdítőt, bort vagy sört).

Menü
Magyaros vegyes hideg ízelítők
Tradicionális tepertőkrém, magyaros juhtúrókrém

Levesek
Alföldi gulyásleves csipetkével
Zöldségleves

Meleg főételek
Mini töltött káposztatekercs
Paprikás csirkecomb
Roston csirkemell filé bazsalikomos sajtmártás
Fűszeres sertés tarja kakukkfüves mustármártás
Roston tengeri halfilé Chardonnay mártás

Vegetáriánus ételek és köretek
Fetasajtos polenta grillen
Párolt és grillezett zöldségek
Spenótos nokedli mustáros gombás mártással
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Röszti háromszög
Steak burgonya
Párolt rizs
Galuska

Saláták
Friss idénysaláták dresszinggel
Olasz tésztasaláta
Cézár saláta
Majonézes kukorica saláta

Gyümölcskosár
Idény- és egzotikus gyümölcsökből

Desszertek
Házi rétes variációk
Somlói galuska
Mini tortácskák
Európa desszert költemények

Italok
1 pohár üdvözlő ital,
1 üveg ásványvíz

1 pohár bor vagy 1 pohár üdítő

Jegyárak:

I. kat.

Felnőtt: 21 600 Ft
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Diák: 21 000 Ft

II. kat.

Felnőtt: 20 500 Ft
Diák: 19 800 Ft

III. kat.

Felnőtt: 18 400 Ft
Diák: 17 600 Ft

{loadposition orgpackpos}

Foglalás
(EURO)
Foglalás
(HUF)
Foglalás
PayPal
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Ajándék dátum nélkül!
Ajándékozzon élményt szeretteinek!

Cégünk által most egy valódi élményprogrammal lepheti meg szeretteit! Vásárolja meg a dátum
nélküli belépőt mellyel igazi élményteli perceket ajándékozhat szeretteinek!

Egyre erőltetettebb a mosoly, mikor előkerül a sokadik zokni, vagy egyéb korántsem izgalmas
tucat ajándék. Ha tehetjük, a szülinap/karácsony/évforduló stb. ne arról szóljon, hogy túl
legyünk a kiszámítható, már-már rutinszerű és a monoton ajándékokon!

Az utóbbi évtizedben kutatások sora igazolta, hogy a vásárolt tárgyak okozta boldogságérzet még ha a régóta áhított, méregdrága cipőről vagy okostelefonról is van szó - sokkal gyorsabban
veszít az erejéből, mint ha a pénzünket valamilyen élményre, élményajándékra költöttük volna!

Az általunk kínált ajándék voucherrel az ünnepelt részt vehet a programon egy általa
kiválasztott időpontban. A kupont egy éven belül tudja felhasználni tetszőleges időpontban. A
kupon felhasználásához előre bejelentkezés szükséges!

Koordináták: 47° 30.0237' N, 019° 3.267' E
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