Vinho e Cruzeiro

Uma grande oportunidade para começar a noite, passar uma tarde refrescante a bordo.

Seja parte de um cruzeiro especial de "degustação de vinhos", relaxe na companhia das
seleções de vinhos orgânicos mais famosos da Hungria. A cultura do vinho e a hospitalidade
húngaros são bem conhecidos em todo o mundo, junte-se a nós, e vamos mostrar-lhe por quê.
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Durante a viagem pode saborear 7 famosos vinhos húngaros da vinícola orgânica Szajki
(ilimitada) ou 6 vinhos diferentes de Tokaji (limitada). O cruzeiro dura 2 horas, bar a bordo está
aberto para a venda de novos vinhos húngaros, vinhos de Tokaj / outras bebidas.

Entre a degustação de dois tipos diferentes de vinho, oferecemos bolinhos para que os sabores
distintos se separem melhor.

A vista espetacular de Budapeste sempre vibrante vai fazer o seu cruzeiro mais memorável.

(A margem do Danúbio faz a parte do Património Mundial da UNESCO.)

Garantimos todos os ingredientes para ter um momento memorável!
- Inicia às 19h00
- Inclui: a degustação ilimitada de 7 vinhos orgânicos da vinícola Szajki ou a degustação
limitada de 6 vinhos diferentes de Tokaj
- Duração: 120 minutos
- Ponto de encontro: na sala de teatro neo barroco, Palácio Danúbio (1051 Rua Zrínyi
5.)
- Hora de encontro: às 18h30
- Todos os nossos barcos são aquecidos e têm janelas panorâmicas

Carta de vinhos para saborear - bebidas ilimitadas da seleção seguinte:

Tokaji Furmint Grand Selection
Hilltop Premium Merlot
Juhász Blue Frankish Rosé
Bodri Szekszárdi Civilis Cuvée
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Bárdos Pincészet Pinot Grigio
Tokaji Szamorodni Sweet
Tokaji Aszu 3 Puttonyos

Preços:

Adultos: 32 EUR
Estudantes: 30 EUR
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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.

Coordenadas: 47° 30.0199' N, 019° 2.943' E
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