New Year's Eve Party

Comemore o Ano Novo a bordo de nosso navio, com música ao vivo e
dança!
Passe a véspera de Ano Novo de uma forma esplêndida! Criámos um programa especial
que combina os tesouros culturais da Hungria com o ambiente incomparável de
Budapeste.

Budapeste, a "Pérola do Danúbio", é pacífico e animado; é uma metrópole grande e
ainda uma cidade amigável. O histórico e o moderno encontram-se, as colinas
harmonizam-se com o rio que atravessa a cidade. A beleza incomparável de Budapeste
solicitou a UNESCO para o coloque na lista do Património Mundial. A melhor maneira de
ver toda esta beleza é tomar um cruzeiro.

{vsig}gallery/nyparty{/vsig}

Nossa festa de Ano Novo é organizado em um de nossos barcos, o entretenimento é garantido
pela Orquestra e Conjunto Folclórico Rajkó . Através das danças executadas pode-se obter
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uma visão ampla da música, dança e herança de traje da Hungria. Além da cultura húngara,
pode conhecer pessoas de países diferentes, com quem vai comemorar esta noite
inesquecível. A Orquestra e DJ oferecem uma oportunidade de dançar. Durante a noite, o
barco cruza duas vezes. Depois dos espetáculos o navio aborda na Praça de Szilágyi Dezső,
barco Táncsics.

Bem-vindo o Ano Novo connosco ao cruzar no meio do Danúbio à meia-noite, cercado do
ambiente magnífico de Budapeste!

Inclui: open bar com consumo ilimitado de bebidas, jantar de gala, jantar à meia-noite,
espetáculos, tômbola, música ao vivo, música de DJ, transferência de volta para o seu
alojamento.

Ponto de encontro: portos na Praça de Akademia (Barco Gróf Széchenyi)

O jantar de gala começa às 20h30. Embarque começa às 19h00.

Data: 31 de dezembro

Preço: 170 EUR

{loadposition nypartypos}
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Programa:
- 19h00
– 19h30: Praça de Akademia III. (Barco Gróf Széchenyi)
- 20h00
- Tomar o seu assento no barco (bebida de boas-vindas à chegada)
- 20h00
– 21h30: Os garçons servem o jantar de gala (com base na sua pré-escolha).
- 22h00
– 22h30 ou 22h30 – 23h00 espetáculo folclórico húngaro das dançarinas
profissionais da
Orquestra e Conjunto Folclórico Rajkó
- 22h00
– 23h45: tômbola (um bilhete de tômbola custa 1 € ou 300 HUF) Sorteio
antes da meia-noite.
- 23h45
– 0h45: O barco parte, os nossos convidados passam a véspera de Ano Novo
no Danúbio, e o jantar à meia-noite é servido na mesa de buffet.
- A
partir de 00h55: Festa até o amanhecer com um DJ (para o resto da noite os
barcos ficam nos portos).
- A
partir de 01h00: transferência de volta para o seu alojamento. Os
autocarros de
transferência vão
deixar uma vez em cada hora a partir de 01h00.

Espetáculos/ Entretenimento:

Durante a noite, diferentes tipos da música será tocada por três membros da Orquestra
Folclórica Rajkó
premiada com prémio de Kodály Zoltán

,

Espetáculo de dança folclórica húngara com dançarinos profissionais

Tômbola com prêmios valiosos

Música de DJ com melodias atuais e sempre-vivas, dança até o amanhecer

Menu do jantar de gala (amostra, com base no ano passado)
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Entrada frio

Antipasti di mare renascidos

Sopa

Consomê de faisão com legumes à Julienne e ovo de codorna fumado

Entrada quente

Ravioli recheado com queijo ricotta servidos com molho de trufas-hollandaise

Sorvete vermelho de inverno

Prato principal

Bife frito servido com fígado de ganso, molho Demi-glace, purê de castanhas-lentilhas e torta
de batata

OU

Peito de frango cozido no sous-vide marinado no missô servido com purê de batatas e molho
de laranja com pimenta rosa
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Sobremesa

Bolinho de figos com uma camada fina de caramelo servido com sorvete de café e cacau
moído

Menu Vegetariano

Entrada frio

Vegetable-tower served with cheese-cream, bell-pepper oil served on heart of iceberg lettuce

Sopa

Cappuccino com pimenta servido com grissini picante

Entrada quente

Ravioli recheado com queijo ricotta servidos com molho de trufas-hollandaise

Sorvete vermelho de inverno

Prato principal

Legumes à Wellington com uma camada de tomate
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Sobremesa

Bolinho de figos com uma camada fina de caramelo servido com sorvete de café e cacau
moído

Informações importantes sobre o Menu:

Durante o processo da reserva, terá a possibilidade de escolher de duas opções.

Se tem alguma dúvida, não hesite em escrever-nos no info@ticket.info.hu .

BAR aberto

Tokaji Furmint Grand Selection
Hilltop Premium Merlot
Juhász Pincészet Kékfrankos rozé
Szőke Mátyás Muscat Ottonel
Thummerer Tréfli Cuvée
Pfneiszl Merlot
Jásdi Chardonnay
Konyári Cabernet Sauvignon
Laposa Olaszrizling
Tokaji sweet/dry szamorodni
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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
Brandy Lánchíd
COFFEE ESPRESSO
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