B E M U TAT J A

BÚCSÚZTASSA A 2018-AS ÉVET EGY NAGYSZABÁSÚ,
ÉLŐZENÉS PARTY KERETEIN BELÜL,
ÉS KOCCINTSON AZ ÚJÉVRE A VILÁG PRÉMIUM
PEZSGŐMÁRKÁINAK EGYIKÉVEL!
2018. DECEMBER 31. 19.00 ÓRÁTÓL

Szilveszterkor az InterContinental® Budapestben
minden a csillogásról szól majd…
Élje át a „pezsgő” pillanatokat,

Kóstolja végig exkluzív habzóbor és pezsgő szelekciónkat

Élvezze a pompás falatokat,

Chefjeink pazar hazai és nemzetközi ízkavalkáddal várják

Énekeljen és táncoljon egész éjen át,

Kapcsolódjon ki ezüstös csillogásban úszó exkluzív környezetben

FOGLALJA LE JEGYEIT!
E-mail: icbudapest.nye@ihg.com
Telefonszám: +36 1 327 6392

Italspecialistáink a világ exkluzív
pezsgőkínálatának legjobbjait
gyűjtötték csokorba az
újév méltó köszöntése
alkalmából.

Ha még sosem kóstolta a legnagyobb
pezsgőházak remekeit, de mindig is vágyott
rá; ha szakértőktől szeretné megtudni a
pezsgőkészítés rejtelmeit, vagy ha igazi rajongó,
és szívesen halmozná az élvezeteket pezsgő
jégbárunkban, akkor itt az alkalom, hogy
elmerüljön a gyöngyöző ínyencségekben!

FŐSZEREPBEN A TENGER GYÜMÖLCSEI
A pezsgő és kaviár elegáns párosa mellett chefjeink
prémium ízkavalkádot keltenek életre szilveszterkor.

Merüljön el a tenger ízeinek legjavában

Osztriga, Királyrák és rák jégen tálalva, Atlanti homár thermidor

Élvezze a hagyományos magyar szilveszteri finomságokat,
Töltött káposzta, Ropogós disznó hasalja calvadosos almával

Kóstolja végig nemzetközi fogásaink széles kínálatát!
Bárány tagine, Fekete kagyló fehérborban főzve

Unnepeljen

szállodánkban és táncolja át magát 2019-be!
A fergeteges hangulatot és a talpalávalót
kiváló zenekarunk biztosítja majd.

E L ŐV ÉT ELES JEGYEK NOVEMB ER 16-IG 49 900 Ft
T E L J ES ÁRÚ JEGYEK 59 900 Ft

TEGYE MÉG EXKLUZÍVABBÁ ÜNNEPLÉST,
VÁLASSZA VIP CSOMAGUNKAT!
Élvezze mindenből a legjobbat egy egész éjen át – válassza VIP csomagajánlatunkat,
mi pedig legkiválóbb Champagne-okat és különleges borokat szervírozzuk majd
Önnek az est során. A prémium választék mellett ráadásul közvetlenül a színpad
közelében foglalhat majd helyet, tökéletes rálátással az élőzenés műsorra!

ELŐVÉTELES JEGYEK
November 16-ig 54 900 HUF
T E LJ E S Á RÚ V I P J E GY E K 64 900 HUF
Az ár tartalmaz egy pohár habzóbort érkezéskor, a büfé vacsorát és italcsomagot, illetve a programokat.
A számla végösszegéhez 12% szervizdíjat számolunk fel.

