Almoço e Cruzeiro às 14h00

Este programa foi criado para aqueles que gostaríam de ver a nossa cidade durante o
dia e de desfrutar de um excelente almoço buffet húngaro com bebidas.

O Danúbio, o único rio importante e poderoso em Budapeste, corre majestosamente
através do centro da cidade, criando um dos panoramas mais belos do continente.
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O almoço buffet quente apresenta pratos tradicionais húngaros, internacionais e
vegetarianos.

O Almoço e Cruzeiro no Danúbio leva-o em torno das atrações principais na ribeirinha,
como o Parlamento húngaro, o Ponte das Correntes, o Castelo de Buda, o Spa Termal
Gellért, a Colina Gellért, o Citadel ou o Palácio Gresham. Além disso, depois do jantar,
pode admirar o panorama no andar superior do barco, a céu aberto. O panorama de
Budapeste foi adicionado à Lista do Património Mundial pela UNESCO.

{vsig}gallery/lunch{/vsig}
- Começa às 14h00 – todos os dias
- Inclui: almoço buffet quente, uma bebida de boas-vindas, um copo de vinho tinto ou
branco / cerveja / refrigerante, água mineral, um cruzeiro de uma hora e 40 minutos. O guia
não é incluído.
- Duração: 90 minutos
- Ponto de encontro: na sala de teatro neo barroco do Palácio Danúbio (1051 Rua
Zrínyi 5.)
- Hora de encontro: 13h30.
- Todos os nossos barcos

são aquecidos e têm janelas panorâmicas.

Pacote de bebidas

É possível consumir bebidas extras nos barcos, o que não é incluído no preço. Podes reservar este pro
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É possível reservar este programa só com o Bebidas e Cruzeiro, que inclui 2 bebidas no

Saiba mais >>

Preço:

com almoço

Adultos: 38 EUR

Estudantes: 35 EUR

sem almoço

Adultos: 17.50 EUR

Estudantes: 16.50 EUR

{loadposition lunchpos}

Reserva
(EURO)
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Reserva
(HUF)
Reserva
PayPal

Menu
Entradas frias
Creme de queijo cottage com especiarias e creme de torresmo

Sopas
Goulash à Alföld com massa
Sopa fria de frutas

Sopa de legumes com estragão e massa
Repolho recheado „mini”
Almôndegas com molho de tomate
Costeletas de peru com legumes com molho de salsa
Costeletas de peru com legumes com molho de salsa
Paprika de frango

Guarnições e pratos vegetarianos
Batatas cozidas
Croquetes de batata
SArroz Jazmin cozido com milho
Polenta grelhada com queijo feta
Legumes grelhados
Massas
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Saladas
Salada de milho com molho de aneto e iogurte
Salada de batata avinagrada
Salada de pepino com nata azeda
Salada Caesar

Bandeja de frutas temporadas

Sobremesas
Copo de tiramisù
Somlói galuska (bolo com nozes e passas banhado em rum)
Strudel caseiro
Creme de mirtilho com pão de ló de chocolate
Mousse de chocolate

Bebidas
1 bebida de boas-vindas, 1 copo de vinho (ou suco) e 1 garrafa de água mineral

Voucher de presente com data livre
Dê o presente de uma experiência inesquecível!

Nós damos-lhe a oportunidade de surpreender os seus amigos e parentes e familiares com
uma experiência maravilhosa através da compra de um bilhete com data livre para eles usarem
quando quiserem.
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Review

June 2013
Trip was well planned and well done. Please arrive early and if the weather is great, go for the
rear deck seats right away. By far the best seats in the house. I arrived and went straight to the
back. Others were scoffing me because there was the assumption of rain was following. Alas,
the clouds went away and it came out to be very very beautiful and now out of the blue,
everyone including their grandmother wanted a piece of the deck chairs in the back. The
viewing was perfect around and the boat gave us drinks being served. The drinks were fresh
champagne which was very refreshing. All in all, a very solid relaxing way to see Budapest and
all the landmarks near the river.
“Danube Lunch Cruise - Budapest”
Reviewed by JENNIFER from SPRINGFIELD LAKES, Australia on December 27th, 2012
Beautiful food, friendly and efficient staff. Comfortable and warm ship. A wonderful way to see
Budapest from the river. Really enjoyed the entire cruise. Would have liked a commentry on the
buildings and places of interest that we were sailing by.

----------------------------------------“A very good trip!”
Reviewed by a GetYourGuide Customer from Givisiez, Switzerland on April 26th, 2011
Simply great!

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