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Celebrate the glow of life!



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.

De Paște, hotelul nostru se asigură că fiecare 
turist ce-i trece pragul se va bucura de o 
experiență de neuitat. Mai mult, pachetul pe 

care l-am pregătit păstrează un echilibru perfect 
între obiceiurile tradiționale și distracția din ziua 
de azi, toate în cel mai luxos complex hotelier din 
Maramureșul istoric.



Activități în cadrul sejurului:
3 nopți cazare | 22.04.2022 - 25.04.2022
• Toate mesele incluse
• Check-in 22.04.2022, check-out 25.04.2022
• Mic dejun bufet inclus 23 - 24 - 25 Aprilie 2022
• Prânz în 23 - 25 Aprilie 2022
• Brunch în 24 Aprilie 2022
• Cină în 22 - 23 - 24  Aprilie 2022
• Băutură open bar pe durata meselor de prânz și cină
• Vizitarea Mănăstirii Bârsana pentru Slujba de Înviere
• Cină festivă cu invitat surpriză în 24 Aprilie 2022
• Atelier de încondeiat ouă
• Foc de tabără
• Program de vizitare obiectiv turistic

Pachet 3 nopți apartament
4.049 RON / 2 persoane
Pachet 3 nopți cameră standard
3.349 RON / 2 persoane
Pachet 3 nopți cameră standard
2.799 RON / 1 persoană

Pentru copiii între 0-4 ani cazarea (fără pat suplimentar) 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.

Sejur Hotel Iza
Sărbători Pascale 2022



ZIUA 1 - 22.04.2022
• Check-in – începând cu ora 16:00, fiecare persoană                
primește brățară
• Primire specială cu preparate locale – pancove,  
plăcinte, hrenzele
• Cină organizată cu open bar
• Film pentru copii

ZIUA 2 - 23.04.2022
• Mic dejun special
• Fotografii în haine tradiționale maramureșene
• Atelier de încondeiat ouă și pregătirea coșulețului 
pentru sfințit
• Prânz bufet cu open bar
• Excursie punct turistic 
• Cină bufet cu open bar
• Vizită la Mânăstirea Bârsana – Slujba de Înviere 

ZIUA 3 - 24.04.2022
• Mic dejun special
• Brunch tradițional de Paște 
• Muzică pian live  
• Excursie punct turistic 
• Cină Festivă - Seară maramureșeană – program 
artistic cu muzică și dans 19:00 - 00:00

ZIUA 4 - 25.04.2022
• Mic dejun special
• Check Out 

Program



TERMENI ȘI CONDIȚII
• Rezervarea se creează din momentul achitării unui avans de 50% în termen 
de 3 zile lucrătoare de la primirea facturii. 
• Plata integrală a pachetului se face până la data de 01.04.22.
• În cazul neachitării integrale a pachetului până la data de 01.04.22, se va 
reține avansul achitat, iar rezervarea va fi anulată.
• Renunțarea la rezervarea confirmată și achitată până la data de 01.04.22, 
atrage după sine o penalizare de 75% din plata integrală.
• Din 02.04.22 pachetul devine nerambursabil iar întreaga sumă va fi penalizată. 
• Prezenta oferta ține loc de contract între părțile semnatare.
Pentru copii între 0-4 ani pachetul este gratuit (fără pat suplimentar).
Pentru copii între 4-12 ani (pat suplimentar inclus) se va achita suma aditională 
de 200 Ron/noapte
Pentru copii între 12-18 ani (pat suplimentar inclus) se va achita suma 
adițională de 400 Ron/noapte 
Pentru orice persoană extra se va achita suma adițională de 650 Ron/noapte.
* Accesul cu animale de companie este strict interzis. 
* Nu este permisă aducerea băuturilor alcoolice și non alcoolice în zonele 
publice din incinta hotelului



VĂ UREAZĂ PAȘTE FERICIT!
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Celebrate the glow of life!


