Kolacja & Rejs z muzyką na żywo

Widok Budapesztu z Góry Gellerta znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Te przepiękne zabytki pochodzą z różnych epok i stylów achytektonicznych,
pokazując całą historię Węgrów, a może to dlatego Budapeszt jest uznawany za perłę
Dunaju. Zapraszamy Państwa na rejs statkiem, gdzie można podziwiać panoramę i
zabytki Perły, jak na przykład Perlament, Most Łańcuchowy, Zamek Królewski, Łaźnię
Gellerta, Górę Gellerta, Cytadelę czy pałac Greshama. Po kolacji można podziwiać
panoramę na otwartym górnym pokładzie statku.

Budapeszt ma wiele twarzy. To pełne życiem miasto uspokaja się trochę w nocy, światła są
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zapalone, a nowe miasto wychodzi z mroku. Stworzyliśmy program dla tych, którzy chcieliby
cieszyć się wspaniałym widokiem na oświetlone miasto w romantycznej atmosferze przy
świecach i zjeść romantyczną kolację na statku z muzyką na żywo.

Kolacja w formie bufetu ciepłego obejmuje tradycjonalne węgierskie i międzynarodowe dania i
także wegetariańskie.

Muzyka salonowa wykonywana jest przez 3 członków z uznanej Orkiestry Folklorystycznej
Rajkó
, w tej światowej sławy
skrzypek Zsigmond Vidak kto otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi Republiki Węgierskiej.

{vsig}gallery/ship{/vsig}
- Rozpoczyna się: każdy dzień o 19:00 (z wyjątkiem 20 śerpnia i 31 grudnia)
- w cenie wliczone: kolacja w formie bufetu, napój powitalny, jeden kieliszek wina (białego
czy czerwonego) lub piwa lub napoju lub wody mineralnej, 1,5-godzinny rejs, muzyka na żywo
-

Czas trwania: 120 minut
Miejsce spotkania: Pałac Dunaj (Duna Palota 1051 Budapeszt, Zrínyi utca 5.)
Czas spotkania: 18:30
Wszystkie nasze statki są klimatyzowane / ogrzewane i mają panoramiczne okna.

Dobrze wiedzieć: nasz program Kolacja & Rejs jest również dostępny bez kolacji. Jeśli Państwo
zarezerwują rejs tylko z napojami, mogą się cieszyć przepiękną panoramą nocną z kieliszkiem
szampana i jeszcze jednym kieliszkiem napoju, czy piwa czy wina. Wszystkie nasze statki są
klimatyzowane / ogrzewane.

Ceny biletów

z kolacją
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Dorosły: 54 EUR
Student: 50 EUR

bez kolacji

Dorosły: 21 EUR
Student: 19 EUR

{loadposition dc1pos}

Rezerwacja
PayPal

Menu
Zimne Przekąski
Zimne Przekąski

Zupy
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Nizina styl gulasz z makaronem
Zupa jarzynowa z makaronem i estragonem

Zupa jarzynowa z makaronem i estragonem
Mini gołąbki
Pulpety w sosie pomidorowym
Kotlet z indyka z warzywami w sosie pietruszkowym
Plasterki wieprzowe po Csongrádzku w sosie czosnkowym
Kurczak paprykowy

Dodatki i dania wegetariańskie
gotowane ziemniaki
bułeczki ziemniaczane
kluski
ryż jasminowy z kukurydzą
Polenta grillowana z serem feta
Grillowane warzywa

Sałatki
Sałatka z kukurydzą z koperkiem i z sosem jogurtowym
Salatka ziemniaczana w zalewie octowej
emniaczana w zalewie octowej
Sałatka cesarska
Koszyk owoców sezonowych

Season fruit basket

Desery
Biszkopt z budyniem po Somlósku
Krem z borówek z biszkoptem czekoladowym
Mus czekoladowy
Strudel domowy

Napoje
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1 napój powitalny, 1 szklanka wina (lub soku) i 1 butelka wody mineralnej

Pakiet napojów
Istnieje możliwość dodatkowego spożycia napoju na statkach, niewliczone w cenę.

Można zamówić ten Jedna
program
cena.
z pakietem
Zero obaw!
napojów!

Dowiedz się więcej >>

Bony prezentowe o nieokreślonej daty ważności
Podaruj niezapomniane przeżycie!

Dajemy okazję zaskoczyć swoich bliskich cudownym doświadczeniem kupując darmowy bilet o
nieokreślonej daty ważności.

Dinner & Cruise with live music at 19.00 starts every day (except on 20th August and on
31st December)
Meeting point for Dinner & Cruise is inside the Danube Palace (Zrínyi Street 5.). Please be
at the meeting point latest by 18.30.
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Coordinates: 47° 30.0199' N, 019° 2.943' E

Reviews

-

E-mail
From: José Burgeon

Subject: cruise January 6th
Hello,
The cruise was very pleasant and interesting. The photograph told me he will send me one or
two pictures of the Danube at night, but I haven't received anything. Thank you and best
regards.
José Burgeon
Belgian reporter
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Here is the link to my article please :
http://www.ardenneweb.eu/reportages/2013/budapest_la_perle_du_danube

"June 2013
Excellent, great way to start our holiday."

"June 2013
Excellent river cruise! The staff were very friendly and the boat was in tip top condition-very
clean and well-maintained. We chose the best time of day for this excursion as we were able to
see all the illuminations along the river. Great! We definitely recommend this cruise to all visitors
to Budapest."

"June 2013
It was a rainy night, but we still really enjoyed our cruise."

“A Great Way to see "Paris of the East" Illuminations”
Reviewed June 18, 2013
Our cruise started at around 7 pm when it was still light. The dinner buffet was all set when we
got seated. There was ample food to go around and the selections were adequate. While there
was no one dish that stood out as exemplary, there was no shortage as the food keeps coming
out of the kitchen. It is like any other regular buffet with champagne. Waitpersons were all very
attentive, filling our water glasses as needed.
After dinner, we were advised by our tour director that we could go up to the upper floor so we
can have better view of what this evening cruise has to offer. She was right. This ordinary
dinner cruise was enhanced and boosted by the spectacular view of The Parliament and other
lighted buildings at night. It was the highlight of the evening! What a sight! This somehow
balanced the exorbitant price for such an ordinary buffet.

4 star rating: Recommended
Reviewed by Elizabeth C, Australia, March 2013
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An excellent way to begin our Budapest holiday! Very well organized, great food and
entertainment made for a lovely night out!

“ A romantic evening ”
Reviewed May 1, 2013
My husband and I took a Danube Dinner Ship Cruise which included live Music. It was not only
romantic but truly spectacular, with the night lights and panoramic views on both sides of the
River. The Parliament building viewed from the boat was breathtaking. There was a wide choice
of food and drinks and the band was excellent.
Visited April 2013

“ Dinner on the Danube.”
Reviewed January 13, 2013
Beautiful, grand and unspoilt. Had a wonderful dinner and cruise, just missed seeing most the
trip as we were so busy with the wonderful food and stunning music going on inside.
Visited October 2012

“Remember to take a night cruise!”

We had a dinner cruise on the wintery February. Dinner was buffet styled with two alcoholic
drinks on the lower deck which is covered, hence, we were protected from the chill. We had
typical Hungarian dinner from goulash to strudels for desserts. There were some entertainers
playing strings and singing. Above the deck of the cruise, we had an opportunity to take great
pictures of the Parliment house, the Buda Castle and other night scenes of Budapest, braving
the cold. Coming from a tropical country, it is an eye-opener to see ice sheets on the river and
ice-breaking when the cruise passed through the river. The cruise lasted about an hour and
half. The food was forgettable but the experience of the cruise on the Danube river was
exceptional!

8 March 2012
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“Beautiful!”
All along the Danube is breath taking. A dinner cruise is well worth it! We went on the dinner
with live music cruise at 1900hrs. It was 10400 Ft (around $50 for adults). Food was fantastic,
music was great, and the sights amazing after nightfall!
Visited October 2012

This was excellent seeing all the sights along the Danube lit up. We only had drinks so can't
comment on the meal but was worth it just for the trip.
Reviewed by jackie m, April 2013

---------------------------------------------------------
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