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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 viață al țăranului din vremuri străvechi. 
Satele pitorești sunt o imagine splendidă, iar 
ulițele străbătute de cete de colindători transformă 
regiunile maramureșene într-o poveste unică care, 
odată trăită, rămâne în sufletele tuturor.

Încă din moși strămoși Maramureșul s-a remarcat 
prin unele dintre cele mai frumoase tradiții 
întâlnite în România, tradiții care s-au păstrat 

până în ziua de azi și pe care fiecare român 
trebuie să le experimenteze măcar odată în viață. 
Remarcabilă este frumusețea locurilor, a peisajelor, 
la care se adaugă fără dar și poate straiele de 
sărbătoare și fețele luminate ale sătenilor. 

,



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 Crăciun, 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:
4 nopți de cazare |  23.12.2022 - 27.12.2022
3 nopți cazare | 23.12.2022 - 26.12.2022

Mesele organizate de mic dejun, prânz și cină sunt 
incluse în pachet
Băuturi incluse: apă, sucuri, cafea, afinată, vișinată, 
horincă
Bautură all inclusive pe durata cinei festive din data de 
25.12.2022
Pomana porcului, pregătirea și degustarea preparatelor 
în data de 24.12.2022
Cină festivă și program artistic de colinde în seara de 
ajun
Foc de tabără
Program interactiv pentru copii și vizita lui Moș Crăciun
Cină de Crăciun, program artistic cu muzică și dans 
tradițional
Program de vizitare a principalelor obiective turistice

Pachet 3 nopți cameră standard
4.640 RON / 2 persoane
Pachet 3 nopți apartament
5.440 RON / 2 persoane
Pachet 4 nopți cameră standard
5.640 RON / 2 persoane
Pachet 4 nopți apartament
6.440 RON / 2 persoane
Fiecare persoană primește brățară.
Pentru copiii între 0 - 4 ani cazarea este gratuită (fără pat suplimentar).
Pentru copiii între 4 -12 ani cazarea este 800 RON (pat suplimentar inclus).
Pentru copiii între 12 - 18 ani cazarea este 1.600 RON (pat suplimentar inclus).
Pentru orice persoană extra prețul este de 2.500 RON.

Sejur de Crăciun 2022



ZIUA 1 - 23.12.2022
Check-in – începând cu ora 15:00 
Bun venit cu cozonac, plăcinte, gogoși, vin fiert, 
ciocolată caldă, horincă 
Cină bufet 19:00 – 22:00
Foc de tabără

ZIUA 2 - 24.12.2022
Mic dejun special 
Tăierea porcului, pregătirea și degustarea preparatelor, 
program artistic
Prânz
Cină bufet – Ajun de Crăciun
Program artistic cu grup de colindători maramureșeni
Program artistic dans tradițional Maramureș & DJ

ZIUA 3 - 25.12.2022
Mic dejun special
Vizita lui Moș Crăciun
Program de vizitare Muzeul Satului Maramureșean
Prânz bufet special
Cina de Crăciun
Program interactiv pentru copii
Program artistic cu muzică și dans tradițional- invitat 
special Virginia Irimus

ZIUA 4 - 26.12.2022
Mic dejun
Vizită la Cimitirul Vesel
Prânz
Party cu DJ – Cină

ZIUA 5 - 27.12.2022
Mic dejun
Check-out și rămas bun

Program





VĂ UREAZĂ SĂRBĂTORI FERICITE

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

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

Celebrate the glow of life!


