Fürdő belépő + Néptánc előadás csomag

Spóroljon meg 600 Ft-ot!

Ha fürdő belépővel kombinálva vásárol valamelyik folklór előadásunkra jegyet, akkor a fürdő
belépő 600 Ft-os kedvezménnyel lehet az Öné.

{vsig}gallery/bathfolk{/vsig}

A Magyar Állami Népi Együttes , a Duna Művészegyüttes , a Hungária Zenekar és Népi
Együttes
a magyar zenei élet
legkiemelkedőbb képviselői, rendszeresen színvonalas műsort adnak a Duna Palotában és a
Budai Vigadóban. Mindhárom együttes a magyar népzenei élet kiemelkedő képviselője,
melynek 1951, 1957 illetve 1952 óta működnek. Rendszeresen fellépnek itthon és külföldön.
Mindhárom együttes 30 tagú. Koreográfiájuk autentikus táncanyagra épül, melyek közül
néhány, évszázadokra visszanyúló mozgásanyag felhasználásával dolgozza fel az elzárt falvak
féltve őrzött hagyományait. Az előadott táncok segítségével megismertetik a közönséget
Magyarország és a magyar lakta területek zene, tánc és öltözködési kultúrájával.

Tudjon meg többet a folklór előadásainkról itt!
Olvasson többet a Gellért fürdőről itt , a Széchenyi fürdőről itt .
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A budapesti látogatás nem teljes valamelyik termál fürdő megtekintése nélkül! A mai Budapest
területén lévő meleg vizű források gyógyító hatását már a rómaiak felfedezték. Ennek ellenére a
fürdők kultúrája csak a középkorban, a török időkben indult fejlődésnek. Budapest két
legelegánsabb termál fürdőjébe kínálunk jegyeket: a Széchenyi- és a Gellért fürdőbe.

Árak:

Széchenyi + Folklore: 11 700 Ft
Gellért + Folklore: 12 00 Ft

{loadposition folkbathpos}

Foglalás
(EURO)
Foglalás
(HUF)
Foglalás
PayPal

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!
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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!

A fürdőkbe délelőtt 9 órától léphetnek be a nálunk megvásárolt jegyekkel (a jegy egész
napra érvényes, és kabinhasználatot is tartalmaz), a folklór előadás pedig 20 órakor
kezdődik a megadott helyszínen.
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