
TRECEREA DINTRE ANI
 Sejur de Revelion 2022-2023
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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.

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

spectacolul pentru oaspeții din alte colțuri ale 
lumii fiind desăvârșit 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.

Celebreză 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.



Activități în cadrul sejurului:
3 nopți de cazare |  30.12.2022 - 02.01.2023
4 nopți cazare | 30.12.2022 - 03.01.2023

Mesele organizate de mic dejun tip bufet, prânz și cină 
sunt incluse în pachet
Cină specială de Revelion cu muzică live – Dragoș 
& Friends Orchestra și distractie cu muzică și dans 
tradițional maramureșean – invitat special Ancuța 
Anghel & Formația
Petrecere în prima zi din an cu muzică live - invitat 
special Georgiana Pop & G-Band
Băuturi nonalcoolice și alcoolice (horincă, vișinată și 
afinată) pe întreaga durată a meselor de prânz și cină
Băutură open bar pe durata cinei din 31.12.2022 și a 
cinei din 01.01.2023
Foc de artificii
Program interactiv pentru copii
Foc de tabără și degustare de horincă
Program de vizitare a principalelor obiective turistice 
din Țara Maramureșului

Pachet 3 nopți cameră standard
5.599 RON / 2 persoane
Pachet 3 nopți apartament
5.999 RON / 2 persoane
Pachet 4 nopți cameră standard
6.599 RON / 2 persoane
Pachet 4 nopți apartament
6.999 RON / 2 persoane
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 Revelion 2022-2023



ZIUA 1 - 30.12.2022
Check-in – începând cu ora 15:00 
Mini candy bar de bun venit cu plăcinte, pancove, 
cozonac, ciocolată caldă și vin fiert 
Cină tradițională de bun venit
Program interactiv pentru copii – filme, desene, cărți 
de colorat, jocuri
Foc de tabără și povești, degustare de horincă

ZIUA 2 - 31.12.2022
Mic dejun bufet 
Prânz bufet special
Program de vizitare Mănăstirea Bârsana
Cină specială de Revelion cu muzică live – Dragoș 
& Friends Orchestra și distractie cu muzică și dans 
tradițional maramureșean – invitat special Ancuța 
Anghel & Formația
Foc de artificii

ZIUA 3 - 01.01.2023
Mic dejun bufet
Prânz bufet
Program de vizitare: Traseu Cimitirul Vesel - Mănăstirea 
Săpânța Peri
Cina specială – prima zi din an
Program artistic cu muzică live - invitat special 
Georgiana Pop & G-Band
Program interactiv si film pentru copii

Program



ZIUA 4 - 02.01.2023
Mic dejun bufet
Prânz bufet
Saniuș și distracție pentru cei mari și mici
Vizită la Muzeul Satului Maramureșean
Cină bufet & DJ

ZIUA 5 - 03.01.2023
Mic dejun bufet
Check-out, impresii și rămas bun



VĂ UREAZĂ AN NOU FERICIT

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

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

Celebrate the glow of life!


