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Celebrate the glow of life!



Sărbători în Maramures,

Maramureșul este o regiune rurală idilică, care a 
păstrat cu mare grijă cultura, tradițiile și stilul 

de viața al țăranului din vremuri străvechi. 
Satele pitorești sunt o imagine splendidă, iar ulițele 
străbătute de cete de urători transformă regiunile 
maramureșene într-o poveste unică. 

Trecerea dintre ani reprezintă una dintre 
cele mai frumoase sărbători în Maramureș. 
Sărbătoarea se împletește cu horitul și jocul, 

spectacolul pentru oaspeţii din alte colţuri ale 
lumii fiind desăvârşit și unic. Veselia și voia bună, 
distracția, relaxarea și atmosfera de sărbătoare oferă 
oaspeților o petrecere pe cinste, de care își vor 
aminti alături de prieteni și familie multă vreme.



Sărbători cu Hotel Iza

Situat în Sighetu Marmației, locul de 
unde izvorăsc cele mai frumoase povești 
maramureșene, Hotel Iza vă pregătește o 

experiență unică. Învăluindu-vă într-un cadru 
de poveste și îmbinând perfect tradiționalul cu 
modernul, acesta este locul în care îti dorești să 
creezi amintiri alături de cei dragi.

Celebrează intrarea în noul an la standarde 
înalte, într-un cadru luxos, elegant 

și exclusivist, unde atenția la detalii ne 
deosebește de alții. Promitem o experiență 
unică, încărcată cu amintiri frumoase și răsfăț.



Trecerea dintre ani
Noaptea de revelion este un moment 

deosebit pe care trebuie să îl petreci alături 
de oamenii dragi. Hotel Iza vine în sprijinul tău 
printr-o experiență pe care o vei ține minte în 
anii ce urmează. Te invităm să petreci revelionul 
într-o nouă locație exclusivistă, înconjurat de o 
atmosferă inegalabilă.

Bucură-te de servicii duse la superlativ, 
menite să mulțumească chiar și cele mai 

exigente gusturi. Creativitatea, atenția la detalii 
și buna organizare a echipei noastre îți va 
asigura cel mai luxos și rafinat revelion.



Cina festivă de Anul Nou
MENIU

BINE AȚI VENIT
Blinis cu cremă fină de brânză și 

somon afumat
Vitello tonnato cu capere

Ruladă de pui în mantie de bacon
Brie cu trufe și mascarpone

Mini Caprese cu pesto de busuioc
Roll de piept de rață afumată

Coșuleț cu salată verde și piept de pui 
julien la grătar

HAIDEȚI LA DANS
Curcan SOUS VIDE cu orez Basmati și 

sos de salvie

PREGĂTIȚI-VĂ DE ARTIFICII
File de vită Chateaubriand servit cu cremă de car-
tofi cu sparanghel și sos de piper verde flambat

DISTRACȚIE LA MAXIM
Somon la cuptor în glazură, cu spaghete de 

legume sote și mix de semințe

SPERĂM CĂ NU AȚI OBOSIT
Rasol de vită gătit lent, servit cu 

gnocchi la aburi

BĂUTURI & DESERT
open bar pe parcursul evenimentului

candy bar



Sejur Revelion 2021 - 2022

Activități în cadrul sejurului:
4 nopți de cazare |  30.12.2021 - 03.01.2022
3 nopți de cazare | 30.12.2021 - 02.01.2022
Mesele organizate de mic dejun, prânz și cină 
sunt incluse în pachet
Băutură open bar pe durata meselor de prânz 
și cină
Cină festivă de Revelion ballroom style
Foc de artificii
Program artistic cu muzică live
Program interactiv pentru copii
Seri târzii cu muzică, dans și voie bună
Program de vizitare a principalelor obiective 
turistice
Povești în jurul focului de tabără

Pachet 4 nopți cameră standard
5.599 RON / 2 persoane
Pachet 4 nopți apartament
5.999 RON / 2 persoane
Pachet 3 nopți cameră standard
4.899 RON / 2 persoane
Pachet 3 nopți apartament
5.199 RON / 2 persoane

Pentru copiii între 0-4 ani cazarea și mesele sunt gratuite.
Pentru copiii între 4 -12 ani cazare (pat suplimentar inclus) - 200 RON / noapte.
Pentru copiii între 12-18 ani cazare (pat suplimentar inclus) - 400 RON / noapte.
Pentru orice persoană extra - 650 RON / noapte.



ZIUA 1 - 30.12.2021
Check-in – începând cu ora 16:00
Mini candy bar de bun venit cu fursecuri locale, 
ciocolată caldă și prosecco
Cină bufet cu open bar
Program interactiv pentru copii (film, jocuri distractive)
Seri târzii cu muzică, dans și voie bună
Foc de tabără

ZIUA 2 - 31.12.2021
Mic dejun special
Program de vizitat Muzeul Satului Maramureșean
Prânz cu open bar
Cină festivă de Revelion ballroom style
Program artistic cu invitați speciali, momente surpriză, 
formație, DJ
Foc de artificii

ZIUA 3 - 01.01.2022
Mic dejun special
Prânz cu open bar
Urătorii noului an
Program de vizitare Traseu Cimitirul Vesel - Mânăstirea 
Săpânța - Peri
Prima cină din an
Program artistic cu muzică live și dans tradițional 
maramureșean – Grupul Iza
Open bar și alte surprize
Program interactiv pentru copii (film, jocuri distractive)
Foc de tabără

Program



ZIUA 4 - 02.01.2022
Mic dejun special
Sunday Brunch
Program de vizitare Mănăstirea Bârsana
Cină bufet cu open bar
O surpriză din partea casei
Program interactiv pentru copii(film, jocuri distractive)
Seri târzii cu muzică, dans și voie bună
Foc de tabără

ZIUA 5 - 03.01.2022
Mic dejun special
Check-out și rămas bun



VĂ UREAZĂ AN NOU FERICIT

rezervari@hoteliza.rohoteliza.ro+40 754 752 515

*Pentru termeni și condiții rezervări Revelion, vă rugăm să ne contactați.

Celebrate the glow of life!


