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Piața de Crăciun de la Sibiu 
Sibiu – Muzeul ASTRA - Sibiel - Șura Mică 

 

119 € 
 

P E R I O A D A  

 4.12.2020 – 6.12.2020 

 

T A R I F U L  I N C L U D E   

 2 nopți de cazare la hotel 4* în 

centrul istoric al Sibiului 

 Mic dejun bufet 

 Turul Sibiului istoric 

 Vizită la tradiționalul Târg de 

Crăciun 

 Vizită ghidată la Palatul 

Brukenthal și la Muzeul Farmaciei  

 Transport cu autocar modern, cu 

climatizare 

 Ghid însoțitor pentru întreaga 

perioadă 

 

T A R I F U L  N U  I N C L U D E  

 Asigurarea storno (nu este 

obligatorie, însă vă recomandăm 

să o încheiați) 

 Taxe și cheltuieli personale 

 Excursiile opționale 

 Intrările la obiectivele turistice 

(Palatul Brukenthal, Muzeul 

Farmacie, Muzeul ASTRA, Muzeul 

Icoanelor pe Sticlă etc.) 

 

E X C U R S I I  O P Ț I O N A L E  

N E I N C L U S E  Î N  T A R I F  

 Muzeul ASTRA și Mărginimea 

Sibiului: 20 euro/ persoană 

(tariful include ghidajul în Muzeul 

ASTRA și programul folcloric în 

Mărginimea Sibiului; masa de 

prânz și intrările la muzee nu  

sunt incluse în tarif) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 

Care om pe lumea aceasta nu tresare de bucurie la gândul Crăciunului? Și 

care loc să îl exprime mai bine decât un târg autentic? La Sibiu te invităm la 

un târg de Crăciun care îl va încânta chiar și pe Moșul: un loc de basm, unde 

papilele gustative se vor răsfăța cu bucate care mai de care, de la brânzeturi 

din Mărginime, miere ecologică şi dulcețuri din satele transilvănene 

(îndrăgite și promovate de Prințul Charles al Marii Britanii), suc de mere de 

Mălâncrav, păstrăv de Albota, bere artizanală, vinuri de pe dealurile 

Târnavelor, sucuri din fructe de la Șeica Mică, pâine fierbinte pe vatră și câte 

și mai câte.  Iar când spui Crăciun, zici și cadouri pentru cei dragi. Aici vei 

găsi o abundență de surprize pregătite de meșterii din zonă, gata de 

cumpărat și împachetat frumos. Crăciunul te asteaptă cu drag la Sibiu! 

 

 Vineri: București – Sibiu (280 km) 

Plecare din București spre Sibiu. Sosim la unul dintre cele mai frumoase hoteluri 

din oraș, situat în centrul istoric al oraşului, unde petrecem următoarele 2 nopți. 

Apoi pornim într-un tur de descoperire al Sibiului. Iarna îi conferă un farmec cu 

totul aparte acestui oraș festivalier, cu clădiri istorice pastelate și piețe 

însuflețite de lumini și ghirlande elegante. Admirăm Turnul Sfatului, trecem 

peste Podul Minciunilor și prin Pasajul Scărilor, nu ratăm cea mai frumoasă 

stradă din oraș, Strada Cetății și luăm pulsul Târgului de Crăciun în Piața Mare, 

printre căsuțele dichisite de lemn, răsărite parcă din basmul cu Hänsel și Gretel. 

 

 Sâmbătă: Muzeul ASTRA și Mărginimea Sibiului (aprox. 50 km) 

Vă invităm la o excursie opțională. Plecăm spre Dumbrava Sibiului șă vizităm 

renumitul Muzeu ASTRA, frumos în orice anotimp, dar musai de vizitat iarna, ca 

să tihnească! Apoi mergem să descoperim Mărginimea Sibiului, recunoscută 

pentru așezările sale pitorești, încărcate de o spiritualitate aparte, ce își 

păstrează obiceiurile, bucuria de a îmbrăca portul popular și de a primi oaspeți. 

La Sibiel căutăm gospodăriile oierilor renumiți pentru brânzeturile lor, ne 

înfruptăm cu bucate tradiționale udate cu rachiu și ne bucurăm de un program 

folcloric. Și în încheiere vedem o impresionantă colecție în micul Muzeu al 

Icoanelor pe Sticlă, opere ale unor autori simpli, ţărani de prin toate părţile 

Transilvaniei. Pe seară mai avem încă timp să colindăm piața de Crăciun din 

inima Sibiului și să ne lăsăm vrăjiți de minunațiile de cadouri tradiționale făcute 

de meșterii din zonă. 

 

 Duminică: Muzeul Farmaciei - Muzeul Brukenthal – București (300 km) 

După micul dejun e timpul pentru o vizită la ineditul Muzeu al Farmaciei și la 

Palatul Brukenthal. Plin de rafinament, palatul găzduiește acum cel mai bun 

muzeu de artă din Ardeal. Părăsim atmosfera de sărbătoare a Sibiului cu 

fotografii spectaculoase și amintiri de neprețuit. Pe drumul de întoarcere ne 

oprim în Șura Mică, vestită pe plan național pentru cozonacii “la metru” 

preparați după o rețetă tradițională. 
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R E D U C E R I & S U P L I M E N T E  

 Supliment SGL: 35 euro 

 Reducere a 3-a persoană: același 

tarif cu persoană în DBL 

 Copil 0 - 5.99 ani: gratuit (în 

cameră cu 2 adulți, fără pat 

suplimentar) 

 Tariful afișat este pentru loc în 

cameră dublă. 

 Persoanele cu vârsta sub 55 ani 

beneficiază de aceleași tarife la 

programele Senior Voyage 

România. 

 

P U N C T E  D E  Î M B A R C A R E  

 București, Pitești, Râmnicu Vâlcea 

 

B I N E  D E  Ș T I U T  

 Plecările pe acest program se fac 

din București, dimineața la 8.00, 

de la Terminalul MementoBUS, 

situat în spatele Autogării IDM, 

vis-à-vis de Magazinul IDM și Gara 

Basarab (acces dinspre Șos. 

Orhideelor/ Pod Basarab). 

 Turiștii se vor prezenta la locul de 

îmbarcare cu cel puțin jumătate 

de oră mai devreme față de orele 

de plecare menționate. 

 Deși se fac toate eforturile pentru 

a opera tururile cum sunt 

prezentate, în unele ocazii poate 

fi necesar să facem modificări la 

traseu sau ordinea obiectivelor 

din itinerar. 

 Grupul minim pentru a se 

organiza acest program este de 

40 de persoane. 

 Excursia opțională se organizează 

pentru un minim de 30 de 

persoane și se achită la ghid, în 

lei, la cursul BNR din ziua 

respectivă + 2%.  

 

 

 Localizare 

Hotelul Ramada Sibiu este un hotel modern de 4 stele, situat în centrul istoric al 

Sibiului, la 50 de metri de zona pietonală și de Piața Mare.  

 

 Facilitățile hotelului 

Ramada Sibiu are un lift cu vedere panoramică la Centrul Vechi. De asemenea, 

acest hotel elegant include restaurantul Atrium și 2 baruri cochete. În fiecare 

dimineață, oaspeții pot savura un mic dejun variat tip bufet. Proprietatea oferă 

acces WiFi gratuit și pune la dispoziție un centru de fitness.  

 

 Facilitățile camerelor 

Camerele sunt spațioase, iar decorul modern asigură confortul și atmosfera 

relaxată pe tot parcusul șederii. Fiecare cameră este dotată cu televizor cu ecran 

plat, telefon, minibar, aparat pentru prepararea de ceai/ cafea, aer condiționat, 

zonă de relaxare, seif și Wi-Fi gratuit. Băile pun la dispoziția turiștilor halat de 

baie, papuci, cosmetice și uscător de păr. 

 
 

    
 

    
 

Hotel Ramada Sibiu 4* 
www.ramadasibiu.ro 

 

află mai multe pe 

www.seniorvoyage.eu 

 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 


