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

REVELION 2022
ÎN ŢARA MARAMUREŞULUI ISTORIC,
PENSIUNEA LĂCRĂMIOARA٭٭٭SĂCEL
PISCINĂ INTERIOARĂ ÎNCĂLZITĂ, CIUBĂR CU ,,SLATINĂ”
(apă sărată LA 38ͦ C)- ACCES GRATUIT
5 zile, 4 nopti – 29. 12 – 02. 01. 2022 – 2000 ron/ persoană
sau
5 zile, 4 nopti – 30. 12 – 03. 01. 2022 – 2000 ron/ persoană
sau
6 zile, 5 nopti – 29. 12 – 03. 01. 2022 – 2200 ron/ persoană
Tip: DEMIPENSIUNE

DESFĂȘURAREA PROGRAMULUI:
ZIUA I : 30 DECEMBRIE 2021
-Primirea turistilor intr-un cadru tipic maramuresenesc
Cina : ora 19 – 20 : ciorbă țărănească de văcuță, specialitatea casei: cârnați de porc cu coaste afumate și cartofi
țărănești, murături de casă, desert + băuturi ( horincă, apă minerală/plată, suc Coca-Cola/Fanta )

ZIUA II : 31 DECEMBRIE 2021
Mic dejun : ora 8 – 10 : bufet suedez pe bază de produse traditionale
Recomandăm:
- Vizita la Atelierul mesterului in lemn, Grigore Tulean,situat in loc. Sacel, a carui miniaturi reinvie arta lemnului
pentru care Maramuresul este atat de vestit.
- Vizita la Moara de apa a mesterului Danila Mecles din localitatea Sacel, unde se poate vizita atelierul de daracit
lana cat si valtoarea.

ZONA MARAMURESULUI ISTORIC
- Vizita la Muzeul Tarancii Romane din Dragomiresti
- Vizita la Mânăstirea Bârsana, localitatea la 35 km distanta de Sacel. Este o zona care impune nu doar prin aspect, ci
şi prin linistea si pacea pe care o inspira atunci când paşii turistului ajung acolo şi se transformă într-un pelerin
-Vizita la Cimitirul Vesel de la Săpânţa, Memorialul Durerii din Sighetul Marmaţiei şi Mânăstirea Săpânța Perii Noi

ZONA VIŞEU
-Plimbare cu Mocăniţa pe frumoasa Vale a Vaserului care traversează Muntii Maramureşului. Este printre ultimile
locomotive cu aburi din Europa care încă mai străbate calea ferată şi singura din România folosită pentru transportul
oamenilor si a lemnelor.

SEARA DE REVELION : SEARĂ MARAMUREŞEANĂ
CÂNTEC, JOC ȘI VOIE BUNĂ- FORMAȚIE CU MUZICĂ LIVE
-

de la ora 20.30---- până în zori de zi

Programul serii : Primirea colindătorilor din sat : copii, tineri şi adulți.
MASĂ FESTIVĂ- va avea la bază produse din arta culinară tradițională maramureșeană formată din
aperitiv rece și cald, ciorbă, preparat de bază și sărmăluțele casei. Nu vor lipsi cozonacii, prajitura
casei,cafeaua, apa, sucul, horinca, berea, vinul și șampania.Vom dansa toată noaptea pe acorduri muzicale
susținute de o formație tradițională.

ZIUA III : 1 IANUARIE 2022
Mic dejun : ora 9 -11 : bufet suedez pe baza de produse tradiționale

Ora 15.00 : GRĂTAR ÎN AER LIBER la terasa din curte cu vin fiert și horincă fiartă.
CINĂ FESTIVĂ :- ciorbă de perișoare, păstrăv cu mămăligă, cozonaci si prăjitura casei
- cafea, apă, suc, vin, horincă și afânată

ZIUA IV : 2 IANUARIE 2022
Mic dejun : ora 8 - 10 : bufet suedez pe baza de produse tradiționale

EXCURSIE CU SANIA TRASĂ DE CAI IN MUNTII RODNEI
Se organizeaza PLIMBARE CU SANIA TRASA DE CAI la Izvorul Albastru al Izei din Muntii Rodnei .
Peisajul este deosebit, caii parcurgând un traseu montan de 20 km dus-intors ,pe un drum serpuit de
munte. Acolo paznici stau brazii falnici şi case răsfirate ici şi colo. Se oferă hrană rece, vin şi horincă fiartă,
ceaiul şi cafeaua fierbinte, pentru a face faţă temperaturii de afară.
Pretul este de 30 lei/ copil, 60 lei/ adult.
Cina : ora 19 – 20 : ciorbă rădăuţeană, ciolan de porc cu varză călită, desert + băuturi ( horincă, apă
minerală/plată, suc Coca-Cola/Fanta )

ZIUA V : 3 IANUARIE 2022
Mic dejun : ora 10- 12 : bufet suedez pe baza de produse

- Ora 10 -12 :-« Plecarea prietenilor care au venit turisti »
OBSERVAȚII :
OPȚIONAL : SE POATE OPTA PENTRU PRELUNGIREA SEJURULUI CU O ZI FIE LA INCEPUTUL SEJURULUI, FIE
LA FINALUL LUI – cost 250 lei/ zi/ pers= cazare+ mic dejun+ cină+ acces gratuit la piscină și ciubărele cu apă
sărată termală
- deplasarea la obiective se va face cu mașina personală.
- copiii de pana la 2 ani beneficiază de gratuitate totală, dacă nu se utilizează pat suplimentar
- copiii de la 2-10 ani beneficiaza 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 diferenta se achită în ziua sosirii.
- vegetarienii sunt rugați să anunțe din timp ce vor să servească.

REZERVĂRI LA : 0744782847 - Bizău Vasile - proprietar
VĂ AŞTEPTĂM !

