
 

 

„Bazi nagy” görög szilveszter a Hotel Sopronban 
2015.12.28 – 2016.01.03 

 
Ízek, zenék és táncok görögös kavalkádja, nemzetek & népek „házassága”, 

a jó hangulatot a Hotel Sopronban, szilveszterkor biztosan garantálja! 

 
Egy igazi szilveszteri mulatság egy olyan nép kultúrájával,  

akiktől bátran tanulhatjuk a vidámságot, a fesztelen szórakozást,  
hiszen ki ne perdülne Zorba táncára a bouzouki csengő hangja hallatán, 

 sült citromos bárányhúst és mézédes borokat kóstolva, 
 különösen mindezt az amerikai és európai kultúra házasításával. 

 
Táncoljunk görög módra, együtt, a Hotel Sopronban, szilveszterkor! 

 

PROGRAMOK: 
 
2015.12.30. - FEDEZZÜK FEL EGYÜTT A VÁROS, ÉS A KÖRNYÉK NYÚJTOTTA LEHETŐSÉGEKET! 
A kiindulópont: „Áll egy Szálloda a nagy domb tetején, ahonnan látszik a város, mosolyog a nap feléd.“ 
Nagy vendég szeretetettel köszöntjük szállodánkban az osztrák-magyar határ közelében, csupán néhány lépésre a 
város szívétől, páratlan kilátást nyújtva Sopron óvárosára, és annak jelképére, a Tűztoronyra.  

 
7:00 – 10:00  Ínycsiklandó büféreggeli, ahogy a Hotel Sopron séfje ajánlja 
8:00 – 18:30 Fakultatív buszos kirándulás – Graz 

Ezúttal Bécs helyett Stájerország fővárosába, Graz felé vesszük az irányt, melynek csodálatos 
fényei, jégbetleheme vetekszik az osztrák főváros karácsonyi mesevilágával. 
Semmering: havas ízelítő a szomszédos hágó csodálatos vidékéből 
Bruck an der Mur: rövid szünet a hangulatos városkában 
Graz: buszos és gyalogos városnézés (1,5 óra), majd szabadprogram 

 

16:00 – 17:30 Ha inkább Sopronban maradna, belvárosunk gyönyszemeit kínáljuk egy gyalogos 
városnézés (1,5) keretében idegenvezető segítségével 

 

18:00 – 24:00 Előszilveszter: 
 

18:00 – 21:00 Bőséges büfévacsora a soproni csokoládéműhely szökőkútjával 
18:00 – 24:00 Élőzene, tánc 

20:00 – 20:30 Sztárvendég: Heinz Gábor, Biga 
Többek közt szállodánk dala is felcsendül a szerző előadásában, akit az Eurovíziós dalfesztivál 
és a Sztárban Sztár keretében ismerhettünk meg. 

 
 
2015.12.31. – BAZI NAGY GÖRÖG ÖRÖMÖK 
Életre keltjük az annyira vidám és mindenki szíves kedves görög kultúrát, kóstoljunk bele ízeibe és perdüljünk 
táncra együtt, görögösen, a bouzouki csengő hangjára. 

 
  7:00 – 10:00  Kiadós büféreggeli melidzano (padlizsános) salátával és görög omlétával 
10:00 – 12:00 Szilveszteri készülődés a kicsiknek– trombita-, álarckészítés… 
 

12:00 – 13:00 Apró harapnivaló, hidegtálak 



 

 

 

15:00 – 17:00 Ráhangolódás az estére, filmvetítés: „Bazi nagy görög lagzi” 
 

18:30 – 19:30 Ouzoval és emlékfotóval köszönti Önt a Pyrgos Együttes 
Amikor a táncegyüttes színpadra lép, a görög kultúra kel életre, szinte érezzük a morajló 
tenger és a mediterrán világ varázsát. 

 

19:30 Görög lakoma, roskadásig telt büféasztalunkról: bárány, muszaka, szuvlaki… 
 

20:30-tól Zenél a Hotel Sopron party zenekara 
 

21:00 Bazi nagy görög szilveszter, fellép és mulatságra tanít minket:  

 Pyrgos Együttes - Ének – zene – tánc, mindez görögül, tradicionálisan, buzukival 
A Pyrgos görög együttes éneke, zenéje és táncai felelevenítik a görög tájak szépségét, a 
hamisítatlan mediterrán hangulatot és a tüzes görög virtust. A bouzoukik különleges 
muzsikájára az érdeklődők együtt táncolhatják „Zorba, a görög” táncát és sok más 
hagyományos görög lánc- és körtáncot." 
 

24:00 Pezsgős újévköszöntő 
Éjféli büfévacsora gyrossal és vaszilopitával 
Vaszilopita: egy édes kenyérszerűség, amelynek a közepébe egy szerencsepénzt tesznek. Úgy 
tartják, hogy aki a saját szeletében megtalálja a szerencsepénzt, egész évben a jószerencse 
fogja kísérni. 

 Tombolasorsolás 
 Zene, tánc, zene, tánc… 
 

Hajnalban akár oda, akár visszafelé is olvassuk, de „Indul a görög aludni!” 
 
 
2016.01.01. – „EGY AMERIKAI KEVEREDETT A CSALÁDBA” 
A bazi nagy görög szilvesztert követően az amerikai családtag tiszteltére főzünk és szervezünk programot. 
 

  7:00 – 11:00  Igazi amerikai büféreggeli palacsintával, sült szalonnával, juharsziruppal 
15:00 – 17:00 Szilveszteri levezetésként filmvetítés: „Görögbe fogadva” 
18:00 – 21:00 Gazdag büfévacsora, nem csak hamburgerrel 
18:00 – 21:00 Kaszinó egyenesen Las Vegasból (roulett és kártyajáték) 

Kezdje szerencsésen az újévet, és próbálja ki magát rouletten vagy kártyán a játék öröméért 
a szállodánkban felállított kaszinó asztaloknál. 

 
 
 

 
„Mindenütt jó, de legjobb Sopron, ez már elég indok, hogy ne maradj otthon! 

Kívánni szebbet nem tudok, Hotel Sopron, veled vagyok!” 
 

Köszönjük, hogy minket választott, visszavárjuk! 
 

 


