
 
  
 
 
 
 
 

  

 

  

PENSIUNEA ELADI  4* - Borsa 

Tarif: 2000 lei/pachet/persoana – loc in camera dubla; in apartamente se cazeaza minim 3 

persoane si maxim 5 persoane; tarif apartament: 6000 lei/pachet 4 nopti pentru 3 persoane 

Servicii: 4 nopti cazare + demipensiune + masa festiva in Ziua de Craciun cu petrecere la foc de 

tabara 

Data de intrare: 23.12.2021 

 

PENSIUNEA  CASA BUNICII  3* - BORSA 

Tarif: 1500 lei/pachet/persoana – loc in camera dubla;  

Servicii: 4 nopti cazare + demipensiune + taierea porcului + masa festiva in Ziua de Craciun cu 

program artistic - colinde 

Data de intrare: 22 sau 23.12.2021, la alegere 

 

PENSIUNEA  TELEPTEAN 3* - OCNA SUGATAG 

Tarif: 1980 lei/pachet/persoana – loc in camera dubla; in apartamente se cazeaza minim 3 

persoane si maxim 4 persoane; tarif apartament: 5940 lei/pachet 5 nopti pentru 3 persoane 

Servicii: 5 nopti cazare + pensiune completa + taierea porcului in 23.12.2021 + cina festiva in 

24.12,2021 

Data de intrare: 22.12.2021   

 

PENSIUNEA  INIMA MARAMURESULUI  3* - BREB, la 5 km de Ocna Sugatag 
Tarif: 1600 lei/pachet/persoana – loc in camera dubla;  

Servicii: 4 nopti cazare + demipensiune + Cina festiva de Revelion + seara muzicala cu ceterasi din zona + 

plimbare cu sania daca va fi zapada + colindatori  

Data de intrare: 23.12.2021 

                 

                                                              

HOTEL GRADINA MORII 4* - SIGHETU MARMATIEI 
Pachet 5 nopți cu pensiune completă 
 Tarife: 3200 lei – cameră în regim single; 4200 lei - cameră dublă standard/pachet/2 persoane ; 4300 lei - 

cameră dublă cu balcon /pachet/2 persoane ; 4490 lei - cameră dublă superioară/pachet/2 persoane ; 4860 lei - 

apartament sau suită/pachet/2 persoane ; 5400 lei - apartament de lux/pachet/2persoane.  
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Servicii: 
5 nopți cazare cu mic dejun inclus; Cină în 23-27.12.2021; Prânz în 24-27.12.2021; Pomana Porcului 

24.12.2021;  

Program artistic, Împodobirea bradului, Moș Crăciun cu cadouri; Excursie la Muzeul Satului cu căruța sau sania 

trasă de cai; Foc de tabară și program artistic; Spațiu special amenajat pentru copii; Alte surprize.  
Băuturile alcoolice și non-alcoolice nu sunt incluse în preț!  Nu este permisă aducerea băuturilor alcoolice și non 

alcoolice în locație. Data de intrare:  23.12.2021  
 

PENSIUNEA  CASA MARAMURESEANA  - VISEU DE SUS 

 

Tarif: 1680 lei/pachet/persoana – loc in camera dubla;  

Servicii: 4 nopti cazare + demipensiune + taierea porcului + masa festiva de Craciun cu program 

artistic - colinde 

Data de intrare: 22 sau 23.12.2021, la alegere 
 

DOMENIUL IVASCU MARAMURES 4*  - MOISEI 

 

Tarif: 4880 lei/camera dubla; 6500 lei/ camera dubla cu jacuzzi – pentru 2 persoane  

Servicii: 4 nopti cazare + pensiune completa + pomana porcului + program de colinde in 

24.12.2021, ajunul Craciunului + masa festiva de Craciun + Optional: plimbare cu sania (in caz de 

ninsoare abundenta) si participare la slujbele religioase la Bisericile din zona 

Data de intrare:  23.12.2021 
 


