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Craciun traditional  in Maramures 

Perioada:   24.12 - 27.12.2016 ( 3 nopti / 4 zile ) 

Desfășurarea programului : 

 Ziua 1 (24 Decembrie 2016) 
- Plecare turistilor din Cluj Napoca spre Borsa - Maramures cu autocarul pe traseul: Cluj Napoca - Dej- Beclean - Salva - 

Cosbuc - Moisei - Borsa;  

- Oprire pe traseu la Casa Memoriala a lui George Cosbuc (Comuna Cosbuc) si  la Monumentul Eroilor (Comuna Moisei); 

- Sosire si cazare la Borsa in cursul amiezii la Hotel Cerbul din Complexul Turistic ; 

- Informarea turiștilor – prezentare localitate + detalii legate de programele propuse; 

- Cina traditionala de Craciun si primirea colindatorilor. 

Ziua 2 (25 Decembrie 2016) 
- Servirea micului dejun; 

- Optional participare la slujba specială de Crăciun la Biserica Greco- Catolica cu Hramul Inaltarea Sfintei Cruci,  din centrul 

orasului Borsa ;   

- Cina la restaurantul hotelului Cerbul 3* cu degustare de bauturi traditionale  

Ziua 3 (26 Decembrie 2016) 

- Servirea micului dejun; 
-  Plimbarea cu Mocănița: “Prin zăpadă cu Mocăniţa!”   
- Ocazie excelentă pentru cei care doresc să cunoască Valea Vaserului  în “hainele” ei de iarnă: o locomotivă cu 

abur vă va purta domol de la Vişeu spre Paltin (km. 21,6)* prin minunatul peisaj ce se dezvăluie ochiului.  

- Trenul va fi încălzit, iar ţuica, mica gustare şi cafeaua le-am inclus în preţ pentru ca dumneavoastră să aveţi o 

călătorie cât mai plăcută. 

- Plecarea: ora 10:00 din gara CFF Vişeu de Sus 

- Traseul: Vişeu de Sus – Novăţ/Paltin* 

- Plimbarea include: călătoria cu Mocăniţa, la întâmpinare o ţuică, o cafea, o plăcintă, însoţitor de tren pe 

parcursul întregii călătorii, program surpriză. 

- Plimbarea nu include: Alte servicii: masa de pranz si Bar (alte băuturi pe lângă cele incluse în pachet) 

- Sosirea: Aproximativ la ora 15:00 în Vişeu de Sus 

- la intoarcere participam la Liturghia la Biserica Greco-Catolica din centrul orasului,  apoi transfer la hotel 

- Cina, dans si voie buna la restaurantul hotelului Cerbul 

 

Ziua 4 (27 Decembrie 2016)  

- Servirea micului dejun si plecare spre Cluj Napoca pe traseul : Borsa - Valea Izei - Sighetu Marmatiei - Sapanta 

- Ocna Sugatag - Dej -Cluj 

- Vom vizita principalele obiective turistice din  Maramureșul istoric: Muzeul Tărăncii Române din Dragomirești, 

Mănăstirea Bârsana, Cimitirul Vesel de la Săpânța, (numele acestuia vine de la multitudinea de cruci 

multicolore si de la poeziile satirice si epitafele care sunt inscriptate pe cruci), Casa Memoriala Stan Patras, 

Mănăstirea Peri;  

- Sosire  in Cluj Napoca in cursul serii 

 

Tarif:  690  lei / persoana / pachet 
 

 



 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Str. Horea Nr. 2, Cluj Napoca, RO 

Tel: 0264 591037; 0264 595225    Fax: 0264 595145 
office@lineablutravel.ro ; www.lineablutravel.ro 

 

 

Cazarea la Hotel Cerbul*** 

 
Situare:  in Complexul turistic Borsa   la 50 de m faţă de partia de ski Stiol 

Capacitate: dispune de 62 locuri de cazare in  26 de camere duble, 2 camere cu 3 paturi si 1 apartament. 

Dotari camere:  toate camerele au spatii sanitare proprii, total renovate in 2016, televizoare color, cablu tv, internet 

Wi FI, telefon si balcon. 

Facilitati: restaurant propriu cu o capacitate de 80 de locuri, bar de zi cu 20 de locuri,  sala de sedinte cu 40 de locuri. ; 

magazin tip ABC, parcare auto. 

 

Nota:  Tariful este calculat pentru un grup minim de 40 de persoane 

 

 

Pachetul include:  
• 3 nopți cazare la Hotel Cerbul 3* - Borsa 

• Masa: demipensiune  

• Cina Tradițională de Crăciun si primirea colindătorilor (cina include: ciorba, fel principal, desert, un pahar tuica 

si un pahar de vin) 

• Tur de Maramureș, transport cu autocarul și ghid specializat 

• Plimbarea cu Mocănița: “Prin zăpadă cu Mocăniţa pe Valea Vaserului 

• Asistență turistică din partea agenției locale pe toata durata sejurului 
 

Pachetul nu include: 
• Masa de prânz  

• Bauturile alcoolice si racoritoare , cafea 

• Intrări la obiectivele turistice (aproximativ 20 lei/persoana) 

 

 

 

 
 

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG  IN MARAMURES !!! 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                   


