Ostatki na Węgrzech czyli Wielki Bal Karnawałowy
(przykładowy termin: 5, 6, 7 lutego 2016 r. )
Program pobytu (przykład):
1. dzień, 7 lutego 2016:
1.1. Przyjazd do Budapesztu;
1.2. Zwiedzanie miasta;
1.2.1.Plac Bohaterów, park;
1.2.2.Teatr Narodowy i Pałac Sztuk;
1.3. Zakwaterowanie w hotelu;
1.4. Ostatkowy bal do białego rana w restauracji:
1.4.1.Kolacja i napoje bez ograniczeń;
1.4.2.Tańce (dwu‐osobowy zespół muzyczny);
1.4.3.Loteria i konkursy…
1.4.4.Niespodzianki…
2. dzień, 6 lutego 2016:
2.1. Późniejsze śniadanie w hotelu;
2.2. Zwiedzanie miasta:
2.2.1.Bazylika, spacer przy Parlamencie;
2.2.2.Wzgórze zamkowe;
2.2.3.Góra Gellérta;
2.2.4.Hala Targowa nr1;
2.3. Kolacja HB (trzy‐daniowa z winem – tylko węgierskie dania!);
2.4. Nocleg.
3. dzień, 7 lutego 2016:
3.1. Śniadanie w hotelu;
3.2. Wyjazd do Egeru; 3.3. Krótkie zwiedzanie Egeru;
3.4. Dolina Pięknej Kobiety:
3.2.1.Degustacja wina z bograczowym obiadem;
3.2.2.Zakupy wina.
3.5. Pożegnanie i wyjazd.

1

Koszty:
Cena pobytu: ???

€/osoba

Istnieje możliwość skorzystania ze skróconego programu:
• tylko jeden nocleg;
• bez noclegów;
• z noclegami bez zwiedzania…
• itd…
Cena imprezy Ostatkowej (bez noclegów i innych usług): ??

€/osoba.

Dokładne koszty pobytu będą obliczone w przypadku konkretnego zgłoszenia!

Impreza Ostatkowa:
Jadłospis:
Zasadniczo – tylko dania i napoje kuchni węgierskiej.
Czas trwania Imprezy: od godziny 19.00 – ...
Konsumpcja dań i napojów – bez ograniczeń i dodatkowych opłat.
1. 2 rodzaje zup;
2. 3 rodzaje gorących półmisków mięsnych z dodatkami;
3. Szwedzki stół z wędlinami i inne zimne zakąski;
4. Szeroki wybór sałatek i kiszonek węgierskich (m.in. kiszone małe arbuzy, małe patisony, różne
papryki o różnej ostrości, mini kukurydza itd.);
5. 3 rodzaje deserów;
6. Wiele rodzajów napojów alkoholowych z podkreśleniem ludowych węgierskich trunków ‐ win,
pálinek, piwa, itd.;
7. Kawa ekspresowa (z dodatkami);

Muzyka:
2 (3?) osobowy zespół muzyczny grający utwory ludowej muzyki węgierskiej i cygańskiej oraz muzykę
biesiadną i klasyczną taneczną.

Lokalizacja
Hotel i restauracja są zlokalizowane w XVIII. dzielnicy Budapesztu.

Uwagi ogólne:
•

W czasie imprezy postaramy się zapoznać Państwa z węgierskimi. Nauczymy śpiewać piosenki
węgierskie! Zainteresowanych zapoznamy z „sekretami” i oryginalnością kuchni węgierskiej.
Planujemy zabawę z udziałem Węgrów, ponieważ „Polak, Węgier…”.
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•
•
•
•
•

Przez cały czas pobytu w Budapeszcie zapewniamy opiekę tłumaczy i przewodników.
Niezorganizowanych (indywidualnych) uczestników naszej imprezy informujemy, że za niewielką
opłatą, zapewniamy usługi autokarowe (zwiedzanie miasta). Serdecznie zapraszamy!
Zgłoszenia indywidualne będą zrealizowane tylko w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej
liczby uczestników.
Powyższe ceny nie zawierają podatku obrotowego doliczanego przy wystawianiu rachunku.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania imprezy w przypadku zbyt małej liczby
zgłoszeń.

Budapeszt, 8 stycznia 2015
Józef Tita Protasiewicz
ProtaSoft BK
1182 Budapest, Hargita tér 10 Tel.:
tel.: (+36)‐70‐566‐4454
Mail: protaster@gmail.com

3

