Jantar e Cruzeiro às 22h00

O panorama de Budapeste foi adicionado à Lista do Património Mundial pela UNESCO.
Uma das razões que estes locais foram selecionados é que as margens do Danúbio em
Budapeste ilustram os vários períodos da história da capital e, além disso, a cidade tem
um dos paisagens urbanas extraordinariamente belas do mundo.
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O Dinner & Cruise 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.

É possível reservar o nosso programa de Jantar e Cruzeiro às 22h00 com espetáculo de dança
folclórica húngara, com concerto clássico e de órgão juntos, com desconto para pacote. Neste
caso, depois do concerto, as nossas hospedeiras vão acompanhá-lo ao barco, o que leva cerca
de 4-5 minutos (200 m) a pé.

O ponto de encontro depende da localização do teatro dos espetáculos, que pode ser o Palácio
Danúbio ou o Budai Vigadó. Se estiver interesado, faça favor verificar o menu Ofertas de
Pacotes
!
- Começa às 22h00 em dias de concertos
- Inclui: jantar buffet quente, uma bebida de boas-vindas, um copo de vinho tinto ou branco
/ cerveja / refrigerante, água mineral, um cruzeiro de uma hora e meia
- Duração: 90 minutos
- Ponto de encontro: na sala de teatro neo barroco do Palácio Danúbio (1051 Rua Zrínyi
5.) ou no Budai Vigadó (1011 Praça Corvin 8.)
- Hora de encontro: 21h30

- Todos os nossos barcos

são aquecidos e têm janelas panorâmicas.

É bom saber: o nosso programa de Jantar e Cruzeiro às 22h00 também está disponível sem
jantar.

Se reserva um cruzeiro só com bebidas, pode apreciar o belo panorama da noite com
uma taça de champanhe e um copo de refrigerante, vinho ou cerveja. Os nossos barcos
são aquecidos / com ar-condicionado.
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Pacote de bebidas

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

Saiba mais >>

Preços:

com jantar

Adultos: 46 EUR

Estudantes: 42 EUR

sem jantar

Adultos: 19 EUR
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Estudantes: 17.50 EUR

{loadposition dc2pos}

Reserva
(EURO)
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
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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

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
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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.

Palácio Danúbio no mapa
Coordenadas: 47° 30.0199' N, 019° 2.943' E

Palácio Danúbio no mapa
Coordenadas: 47° 30.1641' N, 019° 2.2815' E

Reviews

June 2013
The late night dinner cruise was excellent although we only had drinks but wished we had
booked the dinner as well.
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“Crociera sul fiume”
Reviewed January 5, 2013
Consiglio la crociera notturna con cena a bordo. Oltre ad assistere allo spettacolo della citta
illuminata, veramente favoloso, ed al fascino del fiume, puoi divertirti a bordo tra musica e balli.
-----------------------------------------

“Good evening cruise”

The Danube is great to check by way of the evening cruise. It's a late start (10 PM) but it only
lasts an hour and a half. The staff is very helpful (offered to help find a cab ride home, etc.) and
the food is decent as well. Overall, it is a very relaxing way to spend your time getting to know
the city in a different way.

14 January 2010

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

“Super organisiert und sehr leckeres Essen!!!”

Wirklich super und empfehlenswert!!!Das Essen gab es in Buffetform, es war köstlich. Für das
Geld gab es viel Auswahl und das Boot war klimatisiert.Wer nach Budapest reist, sollte
unbedingt diese Abendrundfahrt buchen. Der Ausblick ist unbezahlbar, es war wunderschön.

August 28th, 2011

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