


Pensiunea BOTIZA***
Localizare: Botiza, intr-o zona foarte linistita  la 50 km de partia din Cavnic.
Capacitate: 10 camere duble distribuite astfel
CASA TRADITIONALA
       4 camere duble cu baie proprie;
CASA MODERNA 
       6 camere decomandate cu baie proprie
Facilitati:
         curte cu loc de parcare;
         ferma proprie (vaci, porci, oi, gaini) si stupina; 
         acces internet; incalzire centrala;
         animale de companie nu sunt acceptate.

Pachetul include: 
        4 sau 5 nopți cazare in functie de pachetul ales cu demipensiune (mic dejun: bufet cu preparate traditionale  
        fel principal + desert specifice zonei )
        masa festiva de CRACIUN + bauturi alcoolice
        o ora de colinde cu cetera si zongura din partea unui grup de colindatori
        costume populare tradtionale (pentru imbracat si fotografiat)

Optional pensiunea ofera plimbari cu caruta si sania trasa de cai, prilej de a vizita izvoarele de 
ape minerale si manastirea din zona. Formatie Maramuresana 400 lei/seara

Nota:  Copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 6 ani au gratuitate la cazare fără pat suplimentar.
           Copiii cu vârsta cuprinsă între 7 - 14 ani au 50 % reducere din pachet cu pat suplimentar

790  lei / persoana / pachet- 4 nopti 990  lei / persoana / pachet- 5 nopti

Craciun 2017



Pensiunea BOTIZA***  
Localizare: Botiza, intr-o zona foarte linistita  la 50 km de partia din Cavnic.
Capacitate: 4 camere duble 
CASA TRADITIONALA
       4 camere duble cu baie proprie;

Facilitati:
         curte cu loc de parcare;
         ferma proprie (vaci, porci, oi, gaini) si stupina; 
         acces internet; incalzire centrala;
         animale de companie nu sunt acceptate.

Pachetul include: 
        4 nopți cazare (29.12.17-02.01.18) cu demipensiune (mic dejun: bufet cu preparate traditionale 
         cina: supa/ ciorba, fel principal + desert specifice zonei)
        masa festiva de REVELION + bauturi alcoolice
        o ora de colinde cu cetera si zongura din partea unui grup de colindatori
        costume populare tradtionale (pentru imbracat si fotografiat)

Optional pensiunea ofera plimbari cu caruta si sania trasa de cai, prilej de a vizita izvoarele de 
ape minerale si manastirea de maici din zona. Formatie Maramuresana 400 lei/seara

Nota:  Copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 6 ani au gratuitate la cazare fără pat suplimentar.
           Copiii cu vârsta cuprinsă între 7 - 14 ani au 50 % reducere din pachet cu pat suplimentar

990  lei / persoana / pachet- 4 nopti

Revelion 2018



Pensiunea Sub Cetate la Matei ***
Localizare: Venind de la Vadu Izei pe DJ 186, pensiunea se afla pe stanga, la 1 km dupa intrarea in Oncesti.
Capacitate:  24 locuri de cazare
Pensiunea ,, Sub Cetate la Matei” va pune la dispozitie: 
   - 2 camere duble cu baie proprie si TV 
   - 3 camere triple cu baie proprie si TV
Casuta taraneasca 1 cu o capacitate de 8 persoane compusa din:
   - 2 camere duble la etaj cu pat matrimonial cu baie proprie si TV 
   - 1 camera pentru 4 persoane la parter (2 paturi matrimoniale) cu baie proprie si TV 
Casuta taraneasca 2 cu o capacitate de 4 persoane compusa din:
   - 1 camera pentru 4 persoane (2 paturi matrimoniale) cu baie proprie si TV
Facilitati:
  - hol amenajat pentru taifas si relaxare; living pentru 25 persoane;
  - sala de mese pentru 150 de persoane (cladire separata total de unitatile de cazare);
  - parcare in incinta curtii; wi-fi pe toata proprietatea si in camere.

Pachetul include: 
  -  5 nopți cazare cu masa: demipensiune (mic dejun si cina) cu preparate traditionale (aperitive, supa/ ciorba,
     fel principal + desert specifice zonei, apa, suc, palinca, vin, tuica, etc)
  -  taierea porcului; colindatori mari si mici
  -  masa festiva de REVELION la CASA DE PERECERE A MOROSENILOR cu formatie traditionala si
     program artistic cu invitati speciali.
 
Nota:  Copiii cu varsta cuprinsa intre 0 - 5 ani au gratuitate la cazare fara pat suplimentar.
           Copiii cu varsta cuprinsa intre 5- 12 ani au 50 % reducere din pachet cu pat suplimentar
           Copiii cu varsta peste 12 ani platesc pret intreg cu pat suplimentar asigurat.
         

1800 lei / persoana / pachet- 5 nopti

Revelion 2018



Pensiunea SEKY***
Localizare: localitate Salistea de Sus, in una dintre cele mai frumoase zone din Maramures. 
Capacitate: 5 camere duble 
CASA BIANCA
       5 camere duble cu baie proprie; 3 cu paturi matrimoniale si 2 cu paturi twin. 

Facilitati:
        restaurant, mancare traditionala;
         sauna, jacuzzi, sala �tness;
         TV si acces internet; 
         mini zoo

Pachetul include: 
        4 nopți cazare (22.12.17 - 26.12.17) cu demipensiune (mic dejun: bufet cu preparate traditionale 
         cina: supa/ ciorba, fel principal + desert specifice zonei);
        taierea porcului;
        masa festiva de CRACIUN cu formatie traditionala si program artistic.

Nota: 

 

Copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 6 ani au gratuitate la cazare fără pat suplimentar.

           

Copiii cu vârsta cuprinsă între 7 - 14 ani au 50 % reducere din pachet cu pat suplimentar

1290  lei / persoana / pachet- 4 nopti

Craciun 2017



Pensiunea SEKY***
Localizare: localitate Salistea de Sus, in una dintre cele mai frumoase zone din Maramures. 
Capacitate: 5 camere duble 
CASA BIANCA
       5 camere duble cu baie proprie; 3 cu paturi matrimoniale si 2 cu paturi twin. 

Facilitati:
        restaurant, mancare traditionala;
         sauna, jacuzzi, sala �tness;
         TV si acces internet; 
         mini zoo

Pachetul include: 
        4 nopți cazare (29.12.17-02.01.18) cu demipensiune (mic dejun: bufet cu preparate traditionale 
         cina: supa/ ciorba, fel principal + desert specifice zonei)
        masa festiva de REVELION cu formatie traditionala si program artistic cu invitati speciali.
        seara muzicala la cina din 01.01.2018

Nota: 

 

Copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 6 ani au gratuitate la cazare fără pat suplimentar.

           

Copiii cu vârsta cuprinsă între 7 - 14 ani au 50 % reducere din pachet cu pat suplimentar

1790  lei / persoana / pachet- 4 nopti

Revelion 2018



HOTEL GABRIELA***                     Craciun 2017
Localizare: Situat in Maramuresul Istoric in orasul Viseu de Sus, pe DN 18, departe de vacarmul centrului 
urban aglomerat, avand confortul si dotarea unui hotel de clasa, dar in acelasi timp intimitatea, caldura si 
eleganta locuintei proprii. Partia de schi Borsa se afla la doar la 23 de km de hotel.

Capacitate: 9 camere duble (cu pat matrimonial si canapea extensibila, 9 camere duble (cu 2 paturi), 5 
camere triple.

Facilitati:
 - Telefon, Fax; TV / cablu; Wi-Fi; Mini bar; Room service; Parcare pazita; 
 - Bar + Terasa 100 locuri;
 - Bucatarie cu specific traditional romanesc si cu specific international si la cerere - Restaurant cu 150 locuri; 
 - Sala de conferinte cu o capacitate de 80 locuri (detalii);
 - Centru SPA:  Sauna finlandeza; Sauna de sare; Baie de aburi; Dus scotian; Dusuri emotionale; Jacuzzi; 
   Zona de relaxare; Masaj in fotoliul plantar;

Pachetul include: 
  

  

 
Nota:  Copiii cu varsta cuprinsa intre 0 - 4 ani au gratuitate.
          Copiii cu varsta cuprinsa intre 4 - 7 ani platesc 30% din pachet.
          Copiii cu varsta cuprinsa intre 7 - 12 ani platesc 50% din pachet.
         

-  3 nopți cazare cu mic dejun (24.12-27.12)
-  seara traditionala romaneasca de Craciun (cina, co linde, surprize)
-  acces nelimitat la Centrul SPA si piscina interioara
 

1100 lei / persoana / pachet 



HOTEL GABRIELA***                    Revelion 2018
Localizare: Situat in Maramuresul Istoric in orasul Viseu de Sus, pe DN 18, departe de vacarmul centrului 
urban aglomerat, avand confortul si dotarea unui hotel de clasa, dar in acelasi timp intimitatea, caldura si 
eleganta locuintei proprii. Partia de schi Borsa se afla la doar la 23 de km de hotel.

Capacitate: 9 camere duble (cu pat matrimonial si canapea extensibila, 9 camere duble (cu 2 paturi), 5 
camere triple.

Facilitati:
 - Telefon, Fax; TV / cablu; Wi-Fi; Mini bar; Room service; Parcare pazita; 
 - Bar + Terasa 100 locuri;
 - Bucatarie cu specific traditional romanesc si cu specific international si la cerere - Restaurant cu 150 locuri; 
 - Sala de conferinte cu o capacitate de 80 locuri (detalii);
 - Centru SPA:  Sauna finlandeza; Sauna de sare; Baie de aburi; Dus scotian; Dusuri emotionale; Jacuzzi; 
   Zona de relaxare; Masaj in fotoliul plantar;

Pachetul include: 
  -  5 nopți cazare cu mic dejun (perioada 28 decembrie-2 ianuarie)
  -  cina festiva de Revelion
  -  cina in data de 01.01.2017
  -  acces nelimitat la Centrul SPA si piscina interioara
 
Nota:  Copiii cu varsta cuprinsa intre 0 - 4 ani au gratuitate.
          Copiii cu varsta cuprinsa intre 4 - 7 ani platesc 30% din pachet.
          Copiii cu varsta cuprinsa intre 7 - 12 ani platesc 50% din pachet.
         

1800lei / persoana / pachet 



Hotel Grădina Morii-Sighetu Marmatiei ***
Prin arhitectura veche, dotările moderne la standarde europene, ambientul special, complexul Grădina Morii 
vă oferă toate facilitățile unei locații liniștite și extrem de primitoare ideal pentru odihnă, recreere, refacere și 
reuniuni de afaceri. Toate camerele sunt dotate cu: minibar; televizor color; cablu TV; telefon; baie proprie 
cu cabina de duș; uscător de păr; încălzire centrală, etc.

Pachet de 5 nopți cu pensiune completa  22.12.2017 –  27.12.2017
-  5 nopţi cazare cu mic dejun inclus
-  Cina in 22-26.12.2017;
-  Prânz în 23-26.12.2017;
-  Pomana Porcului 24.12.2017 
-  Program artistic, Împodobirea bradului, Moş Crăciun cu cadouri
-  Excursie la Muzeul Satului cu căruţa sau sania trasă de cai
-  Foc de tabără și program artistic
-  Spațiu special amenajat pentru copii; Alte surprize

Meniul conţine: gustare rece/ gustare caldă, fel de bază, desert, apă plată. Băuturile alcoolice şi 
non - alcoolice nu sunt incluse.

Pentru copiii între 0 – 6 ani pachetul este gratuit în cameră dublă cu părinţii (fără pat suplimentar).
Pentru copiii între 6 – 12 ani cazarea este gratuită în cameră dublă superior sau apartament cu părinţii (pat 
suplimentar inclus) şi vor achita tariful de 390 lei - supliment de masă.

1750 lei / persoană în camera dublă standard/ pachet 

1800 lei / persoană în camera dublă cu balcon/ pachet 
1875 lei /pachet 5 nopti

2075 lei /pachet 5 nopti

2375 lei /pachet 5 nopti
1875 lei / persoană în camera dublă superior/ pachet 

2075 lei / persoană în apartament sau suită/ pachet 

2375 lei / persoană în apartament de lux/ pachet  

Craciun 2017

Hotel Grădina Morii



Hotel Grădina Morii-Sighetu Marmatiei ***
Prin arhitectura veche, dotările moderne la standarde europene, ambientul special, complexul Grădina Morii 
vă oferă toate facilitățile unei locații liniștite și extrem de primitoare ideal pentru odihnă, recreere, refacere și 
reuniuni de afaceri. Toate camerele sunt dotate cu: minibar; televizor color; cablu TV; telefon; baie proprie 
cu cabina de duș; uscător de păr; încălzire centrală, etc.

Pachet 5 nopţi cu pensiune completa  29.12.2017 –  03.01.2018
-  5 nopţi cazare cu mic dejun;
-  Cină în 29.12.2017- 02.01.2018;
-  Prânz în 30.12.2017 - 02.01.2018
-  Cină festivă de Revelion în 31 decembrie 2017: muzică live, dj, artificii;
-  Excursie la Muzeul Satului cu căruţa sau sania trasă de cai;
-  Foc de tabără și program folcloric;
-  Spațiu special amenajat pentru copii; Alte surprize
Meniul conţine: gustare rece/ gustare caldă, fel de bază, desert, apă plată. Băuturile alcoolice şi non - 
alcoolice nu sunt incluse, cu excepţia Mesei Festive de Revelion – meniu prestabilit.

Pentru copiii între 0 – 6 ani pachetul este gratuit în cameră dublă cu părinţii (fără pat suplimentar).
Pentru copiii între 6 – 12 ani cazarea este gratuită în cameră dublă superior sau apartament cu părinţii (pat 
suplimentar inclus) şi vor achita tariful de 440 lei - supliment de masă.

 2250 lei/ persoană în camera in dublă/ pachet 

2300 lei/ persoană în camera dublă cu balcon/ pachet 

2375 lei/ persoană în camera dublă superior/ pachet

2575 lei/ persoană în apartament sau suită/ pachet

2875 lei/ persoană apartament  de lux/ pachet

Hotel Grădina Morii

Revelion 2018


