Pensiunea Lăcrămioara
Săcel, nr 914, Maramureş
Tel. 0744782847
www.cazarevaleaizei.ro
email: info@cazarevaleaizei.ro

SARBATORI PASCALE 2018
ÎN ŢARA MARAMUREŞULUI ISTORIC
PENSIUNEA LĂCRĂMIOARA٭٭٭
SĂCEL
PISCINĂ INTERIOARĂ ÎNCĂLZITĂ, CIUBĂR CU ,,SLATINĂ” (apă sărată la
38º C)- ACCES GRATUIT
PERIOADA: 06- 10 APRILIE 2018, 4 NOPŢI – 5 ZILE
PREŢ: 1290 LEI/PERS
TIP: DEMIPENSIUNE

DESFĂŞURAREA PROGRAMULUI:
ZIUA I : 06 APRILIE 2018
-Primirea turiştilor într-un mod cum îi şade bine maramureşanului
Cina: 19- 21: ciorbă radauteana, specialitatea casei – coaste afumate si carnati de porc la cuptor cu cartofi
taranesti , desert, apa minerala/plata , suc, palinca/afanata

ZIUA II : 07 APRILIE 2018
Mic dejun : ora 8- 10.30: bufet suedez pe bază de produse tradiționale

OPTIONAL: Se organizează PLIMBARE CU CĂRUŢĂ TRASĂ DE CAI la Izvorul Albastru al Izei din
Munţii Rodnei . Peisajul este deosebit, caii parcurgând un traseu minunat pe un drum şerpuit de munte. Acolo
paznici stau brazii falnici și casele răsfirate ici și colo. Se oferă hrană rece, vin și horilca fiartă, ceai şi cafea
fierbinte. Minim 25 persoane. TRASEUL ESTE DE 20 KM DUS – ÎNTORS !!!!
Preţul este de 20 lei/ copil, 40 lei/ adult.
Cina: 19- 21: Ciorbă de vacuta, tocanita de pui la cuptor, paturi cu branza si jumari, desert, apa
minerala/plata, suc , palinca/afanata

ZIUA III : 08 APRILIE 2018
Participarea la Slujba de Inviere la Biserica din apropierea pensiunii şi primirea copiilor
in “tiez”.
Mic dejun : ora 8.30 - 11: bufet suedez pe bază de produse tradiționale

Ora: 20 – Masă festivă
- cu bucate specifice Sărbătorilor Pascale : gustare rece, ciorbă de miel/burta, friptură
de miel si porc la tavă cu garnitură, sărmăluţe cu costiţă, prajitură şi cozonaci, apă,
suc, bere, vin, afânată, cafea şi horilcă.

Seară maramureşeană
- Alături de o formaţie autentică, cântec, joc şi voie bună pe acorduri

de ceteră!
ZIUA IV : 09 APRILIE 2018
Mic dejun : ora 8 – 10.30 : bufet suedez pe bază de produse tradiţionale
Recomandăm :
SĂCEL
- Participarea la slujba religioasă din localitate şi posibilitatea de a admira portul tradițional
- Vizită la atelierul meşterului în lemn, Grigore Tulean, Săcel, a carui miniaturi reînvie arta lemnului pentru
care Maramureşul este atât de vestit.
- Vizită la Moara lui Mecleș - moară de apă, vâltoare și atelier de prelucrare a lânii de oaie
ZONA VALEA IZEI
- Vizita la Muzeul Ţărăncii Române din Dragomireşti
- Vizita la Mânăstirea Bârsana, localitatea la 35 km distanţa de Săcel. Este o zona care impune
nu doar prin aspect, ci şi prin liniştea şi pacea pe care o inspiră atunci când paşii turistului ajung acolo şi se
transformă într-un pelerin.
-Vizita la Cimitirul Vesel şi Mânăstirea Peri din Săpânţa, Memorialul Durerii din Sighetul Marmaţiei.
ZONA VIȘEU
-Plimbare cu Mocăniţa pe frumoasa Vale a Vaserului care traversează Munţii Maramureşului. Este printre
ultimile locomotive cu aburi din Europa care încă mai străbate calea ferată ţi singura din România folosită
pentru transportul oamenilor şi a lemnelor.

Ora 16: GRĂTAR IN AER LIBER CU VIN ŞI HORILCĂ FIARTĂ
Cina : 20-21: Supă de pui, mamaliguţă cu păstrăv, desert, apa minerala/plata, suc Coca-Cola/Fanta,
palinca/afanata

ZIUA V : 10 APRILIE 2018
Mic dejun : ora 8– 10.30 : bufet suedez pe bază de produse tradiţionale

-« Plecarea prietenilor care au venit turişti »
OPTIONAL : SE POATE OPTA PENTRU PRELUNGIREA SEJURULUI CU O ZI FIE LA INCEPUTUL
SEJURULUI, FIE LA FINALUL LUI.
OBSERVAŢII :
-check-in: după ora 14, check-out: înainte de ora 12.
- deplasarea la obiective se va face cu maşina personală
- copiii de până la 2 ani beneficiază de gratuitate totală, dacă nu se utilizează pat suplimentar
- copiii de la 2-10 ani beneficiază de 50 % gratuitate
- rezervările se fac la telefon cu plata anticipată a unui avans de 50 %, care nu se returnează în caz
de neprezentare, iar diferenţa se achită în ziua sosirii.
- vegetarienii sunt rugaţi să anunţe înainte de achiziţionarea pachetului.

REZERVĂRI LA : 0744782847, Bizău Vasile - proprietar
VA ASTEPTAM !!!

