New Year's Eve Party

Świętuj nowy rok na pokładzie naszego statku z muzyką na żywo i tańcem!

Spędzaj sylwestra we wspaniałych warunkach! Stworzyliśmy specjalny program, który
łączy w sobie skarby kultury Węgier z niezrównaną atmosferą Budapesztu.

{vsig}gallery/nyparty{/vsig}

Budapeszt, "Perła Dunaju" jest spokojną i tętniącą życiem metropolią, i w jednym czasie
przyjaznym miastem. Historia spotyka się z nowoczesnością, wzgórza harmonizują się z rzeką,
która przepływa przez miasto. Nieporównywalna piękność Budapesztu skłoniła UNESCO, aby
umieścić go na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Najlepszym sposobem, aby zobaczyć
całą tą piękność jest podjęciem rejsu.

Nasza impreza na sylwestra organizowana jest na jednym z naszych statków. Rozrywka jest
zapewniona przez nagrodzony Zespół Ludowy Rajkó &amp; Orkiestra . Poprzez wykonywane
tańce można uzyskać szeroki obraz muzyki, tańca i stroju dziedzictwa Węgier i węgierskich
obszarów zamieszkałych. Oprócz węgierskiej kultury można spotkać ludzi z różnych krajów, z
którymi będzie można spędzić ten niezapomniany wieczór. Orkiestra i DJ grają do tańca.
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Podczas wieczoru statek wypłynie dwa razy.

Po spektaklach statek będzie cumował na Akademia Port, łódź Gróf Széchenyi
Powitaj nowy rok z nami pływając po Dunaju o północy, w otoczeniu wspaniałej atmosfery
Budapesztu!

Program obejmuje: Bar otwarty z nieograniczoną konsumpcją napojów, uroczystą kolację,
kolacja o północy, przedstawienia, wzburzyć Gry, Muzyka na żywo, DJ Music, przeniesienie z
powrotem do mieszkania

Miejsce spotkania: Jászai Mari tér. Uroczyst (łódź Millenium) a kolacja rozpoczyna się o
godzinie 20:30. Wsiadanie na statek o 19:00.

Data: 31 grudnia 2017

Cena: 170 EUR

{loadposition nypartypos}

Program:

19:00 - 19:30 wsiadanie na statek na placu Jászai Mari łódź Millenium
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20:00 – zajmowanie miejsc (drink powitalny)

20:00 - 21:30: kelnerzy serwują uroczystą kolację (wcześjniej wybrane przez Państwa dania)

22:00 - 22:30 lub 22:30 - 23:00 pokaz folkloristyczny Zespółu Ludowego Rajkó & Orkiestry

22:00 - 23:45: gra tombola (cena jednego biletu loterii: 1 € lub 300 HUF, losowanie przed
północą)

23:45 - 00:45: statek wypłynie z przystani i nasi gości spędzają sylwestra na Dunaju, a kolacja o
północy jest serwowana na stole w formie bufetu

Od 00:55: Impreza do białego rana z DJ (statek wraca do przystani i zostanie do końca
imprezy)

Od 01:00: transfer do hotelu, busy transferowe wyjeżdżają raz na godzinę od godziny 01:00

Przedstawienia / Rozrywka

wieczorem różne rodzaje muzyki będą dostarczone przez 3 członków z Orkiestry Hungária
(która dostał nagrodę Kodálya Zoltána)

pokaz węgierskiego tańca ludowego z profesjonalnymi tancerzami

gra tombola z cennymi nagrodami
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muzyka dyskotekowa, melodie wiecznie i aktualne, taniec do białego rana

Gala Menu:

zimna przekąska

Antipasti di mare – owoce morza

zupa

Bulion z bażanta z warzywami julien i z jajkiem przepiórczym

Ciepła przekąska

Ravioli nadziewane serem ricotta z sosem truflowo-holenderskim

Sourbet zimowy czerwony
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danie główne

Pieczony stek wołowy serwowany z wątróbkiem gęsi, z sosem demi-glace, puree z soczewicy z
kasztanami i z tortem ziemniaczanym

OR

Sous-vide pierś młodej kury, marynowana w pascie miso, podawane z puree ziemniaczanym z
różowym pieprzem i z sosem pomarańczowym

deser

Muffin figowy na cienkiej warstwie karmelu podawane z lodami kawowymi i z pokruszonym
ziarnem kakaowca

Menu wegetariańskie

zimna przekąska

Wieża warzyw z kremem serowym i z olejkiem paprykowym serwowane na sercu sałaty lodowej

zupa

Paprykowe cappuccino serwowane z pikantnymi grissini
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Ciepła przekąska

Ravioli nadziewane serem ricotta z sosem truflowo-holenderskim

Sourbet zimowy czerwony

dania główna

Warzywa w stylu Wellington na warstwie pomidorów

deser

Muffin figowy na cienkiej warstwie karmelu podawane z lodami kawowymi i z pokruszonym
ziarnem kakaowca

Ważna informacja na temat menu:

Podczas procesu rezerwacji jest możliwość wyboru między opcją pierwszą a drugą. Jeśli
masz jakiekolwiek pytania, nie wahaj się napisać do nas na info@ticket.info.hu

BAR OTWARTY

Juhász Pincészet Kékfrankos rozé
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Szőke Mátyás Muscat Ottonel
Thummerer Tréfli Cuvée
Pfneiszl Merlot
Jásdi Chardonnay
Konyári Cabernet Sauvignon
Laposa Olaszrizling
Tokaji sweet/dry szamorodni

SOFT DRINK WITH GAS,
ORANGE JUICE 100%, PEACH JUICE 50%, FILTERED APPLE
MINERAL WATER WITH GAS AND WITHOUT GAS
BEER DREHER / Hofbräu
Törley DRY/ SWEET
Dunai hajós pálinka (barack, körte, alma, szilva)
Unicum
Jägermeister
Baileys
Whisky (Ballantines, Johnny Walker, Jim Beam)
Vodka
Tequila
Bacardi

Gin
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Brandy Lánchíd
COFFEE ESPRESSO
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