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Proprietarii de pensiuni din Sibiu de exemplu au decis să nu majoreze prețurile anul acesta,
pentru a atrage mai mulți turiști. În aceste condiții, cazarea
pentru trei nopți cu demipensiune costă aproximativ 150 de lei pe zi, cu specificația că se oferă
pensiune completă în ziua de Paște.

  

Meniul va conține mile, telemea și cașcaval afumat

  

Pensiunile vor pune pe masă tradiționalul drob ardelenesc, alături de friptura de miel, pâinea
de casă, telemeaua și cașul afumat. Nu lipsesc din ofertă nici băuturile tradiționale. Mai piperat
este un Pasșe într-un conac sau o pensiune tradițională din Gura Râului, prețurile fiind aici de
600 de lei pentru pensiune completă.

  

„Anul acesta se mizează pe un grad de ocupare de 60 la sută în pensiunile sibiene” a explicat
Dorin Beu, reprezentantul unei 
pensiuni 
din 
Sibiu
. Cei care vor să petreacă sărbătorile pascale în cetatea 
Sighișoara 
vor plăti între 79 și 115 euro de persoană, pentru un sejur de trei zile cu demipensiune.

  

Fie că vrei să petreci sărbătorile de Paşte în stil tradiţional într-o staţiune montană sau rurală,
fie că alegi să pleci în Bulgaria, agenţiile de turism au oferte cât mai diverse, pentru toate
gusturile, mai ales că fiecare dintre ele se bate pentru fiecare dintre cei 80.000 de turişti, care
pleacă anual în vacanţă, în această perioadă. De exemplu, dacă vrei să petreci sărbătorile în
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ţară, pentru un sejur de trei zile la Predeal vei da 245 de lei de persoană, în intervalul 22-25
aprilie, adică în jur de 58 de euro. În bani ai inclusă şi masă tradiţională de Paşte.

  

Pentru a cauta cazare in Sighisoara, accesati aceasta sectiune  a site-ului nostru.

  

Citeste mai mult...

  

Sursa:  www.adevarul.ro
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ro/cauta-hotel.html
http://www.adevarul.ro/locale/arad/Cat_ne_costa_sa_petrecem_sarbatoarea_de_Paste_la_o_pensiune_din_tara_ori_la_un_hotel_din_strainatate_0_455354504.html
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