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Revelion cu doză maximă de răsfăț la Sibiu 
Sibiu - Muzeul ASTRA - Cisnădioara - Rășinari – Păltiniș – Avrig 

 

1790 lei 
 

P E R I O A D A  

• 29.12.2021 – 2.01.2022 

 

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

• 4 nopți cazare la hotel 4* în 

centrul istoric al Sibiului 

• Mic dejun bufet și cină  

• Primire tradițională la sosire 

• Petrecere de revelion cu cină 

festivă, pachet de băuturi, muzică 

și momente folclorice  

• Cină festivă cu pachet de băuturi 

și muzică pe 1 ianuarie 

• Turul Sibiului istoric 

• Vizită ghidată la Muzeul ASTRA și 

la Avrig 

• Alte vizite conform descrierii 

• 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  

• Taxe și cheltuieli personale 

• Mesele de prânz 

• Excursiile opționale 

• Intrările la obiectivele turistice 

(Muzeul ASTRA, Palatul 

Brukenthal din Avrig, etc.) 

• Echitația sau plimbarea cu sania/ 

trăsura la herghelia din Avrig  

 

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  

• Prin Mărginimea Sibiului 

(Cisnădioara, Rășinari și Păltiniș): 

20 euro/ persoană  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 

Sibiul e ca o carte poștală pe care ai vrea să o trimiți tuturor celor dragi, atât 

e de frumoasă: străduțe întortocheate, arhitectură superbă și case colorate 

ca-n povești. Te așteptăm exact când orașul îți pune cele mai cochete straie 

de sărbătoare: de Revelion, când altcândva, la un hotel la care te vei simți 

răsfățat în adevăratul sens al cuvântului. 

 

 Miercuri, 29.12: București – Muzeul ASTRA - Sibiu (aprox. 300 km) 

Plecare din București spre Sibiu. La Dumbrava Sibiului, profităm de ocazie să 

admirăm Muzeul ASTRA, frumos în orice anotimp, dar musai de vizitat iarna, ca 

să tihnească! După amiază sosim la cel mai frumos hotel din oraș, situat în 

centrul istoric al Sibiului, unde petrecem următoarele 4 nopți.  

 

 Joi, 30.12: Mărginimea Sibiului (aprox. 90 km) 

Fie alegi să te relaxezi în oraș, fie te înscrii în excursia opțională care îți va 

dezvălui minunile din împrejurimi. Vom descoperi împreună Mărginimea 

Sibiului, cu așezări pitorești, peisaje spectaculoase și un ritm de viață domol. 

Oprim la Cisnădioara pentru a vizita impozanta bazilică în stil romanic din sec. 

XII. În Rășinari, cea mai veche localitate din zonă, vedem casele memoriale ale 

filozofului Emil Cioran și poetului Octavian Goga, ambii născuți aici și biserica 

ortodoxă pictată, construită în 1752. Încheiem turul la Păltiniș, cea mai înaltă 

stațiune de ski din țară. În drumul nostru ne lăsăm cuceriți de spectaculoasa 

șosea a concursurilor de raliu și de panorama Sibiului văzută de la înălțime. 

 

 Vineri, 31.12: Avrig – Petrecere de Revelion (aprox. 60 km) 

Începem turul de azi cu palatul baronului Brukenthal din Avrig și cu o plimbare 

prin frumoasa grădină barocă a acestuia. Și pentru că Avrig are multe de oferit, 

aici descoperim și o biserica ortodoxă de secol XVIII şi o biserică fortificată de 

secol XV. Apoi urmăm peisajul pitoresc din valea Avrigului până la o fermă de 

echitație, unde prânzim tihnit, vizităm herghelia și ne bucurăm de o plimbare cu 

trăsura sau sania trasă de cai. După-amiază revenim în Sibiu și ne relaxăm, 

pentru a fi gata pentru petrecerea care marchează trecerea dintre ani. 

 

 Sâmbătă, 1.01: Tur de Sibiu – Cină festivă 

La mulți ani! Ziua începe cu un mic dejun târziu, după care 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 orașului în Piața Mare. Încheiem cu o cină festivă veselă, 

condimentată cu preparate tradiționale și muzică.  

 

 Duminică, 2.01: Sibiu – București (300 km) 

Părăsim atmosfera de sărbătoare a Sibiului cu fotografii spectaculoase și amintiri 

de neprețuit.  
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R E D U C E R I & S U P L I M E N T E  

• Supliment SGL: 400 lei 

• Reducere a 3-a persoană: 100 lei 

• Tariful afișat este pentru loc în 

cameră dublă. 

• Persoanele cu vârsta sub 55 ani 

beneficiază de aceleași tarife la 

programele Senior Voyage 

România. 

 

B I N E  D E  Ș T I U T  

• Plecările pe acest program se fac 

din București, dimineața la 7.00, 

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. 

• Obiectivele turistice își rezervă 

dreptul de a modifica programul 

de vizitare cu ocazia sărbătorilor 

legale. 

• 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. 

 

P U N C T E  D E  Î M B A R C A R E  

• București, Pitești, Râmnicu Vâlcea 

 

 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. 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 

https://christiantour.ro/programe-senior-voyage 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 


