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Colinde si flori dalbe de
Craciun la Sovata
Sovata

Descriere Colinde si flori dalbe de Craciun la Sovata 3.5*, Sovata
Sovata e locul unde Crăciunul miroase a brad proaspăt și sună a cor de colinde minunate ce cutreiera străzile cochete.
E locul unde ai vrea să dureze cel puțin o lună Crăciunul, cu ale sale bucate delicioase și bucurie pe care o simți la tot
pasul.
Joi, 23.12: București – Odorheiu Secuiesc – Sovata (aprox. 330 km)
Plecare din București spre Sovata. Intermezzo la Odorheiul Secuiesc, unde ne îndulcim la o cofetărie renumită în plan
local, facem o plimbare prin centrul orașului supranumit candva “Atena secuiască”, luăm prânzul și degustăm celebra
bere Csiki Sor. Sosim la hotel în Sovata, unde gazdele ne întâmpină călduros cu gustarea tradițională: afinată și
cozonac secuiesc. După amiază avem timp să facem o plimbare și să ne bucurăm de atmosfera de iarnă din stațiune.
Vineri, 24.12: Călătorie în timp pe platoul vulcanic și vizită la ateliere meșteșugărești din Corund (aprox.
50 km)
Timp liber la dispoziție sau excursie opțională de o zi, pentru a descoperi minunile din zona Corundului. Începem ziua
cu o plimbare cu căruța sau sania în peisajul feeric al cătunurilor Fântâna Brazilor și Valea lui Pavel, ce s-au format pe
un platou vulcanic. Aici vizităm situl Natur 2000 Tinovul de la Fântâna Brazilor, pentru a cunoaște flora și fauna
specifică tundrei și taigalei, relicve glaciare și specii ocrotite. Apoi ne răsfățăm degustând gemuri și siropuri produse
exclusiv din fructe de pădure culese în regiune la o gospodărie. Urmează vizita la Corund, cel mai mare centru de
artizanat din țară, cu peste 1500 de locuitori implicați în producerea produselor artizanale. Ne plimbăm pe străzile
Corundului pentru a admira și cunoaște motivele tradiționale cioplite în porțile secuiești și vizităm trei ateliere
(ceramică, iască și țesătorie). Încheiem cu un kürtöskalács.
Sâmbătă, 25.12: Plimbare pe Drumul Sării - Petrecere de Crăciun
O zi de poveste, care începe cu o plimbare pe Drumul Sării, în jurul lacurilor Ursu, Roșu, Verde și la Masivul de Sare. Cu
toate simțurile mulțumite, ne întoarcem la hotel pentru un prânz copios. Seara ne așteaptă petrecerea de Crăciun cu
cină festivă și muzică.
Duminică, 26.12: Salina Praid – Centrul de Echitație – Capela 14 Cruci
După un mic dejun tihnit ne vom simti bine din cap până-n picioare vizitând Salina Praid. Apoi ne îndreptăm spre un
centru de echitație din Sovata, unde vizităm herghelia și încercăm senzația de fericire și relaxare pe care ne-o dă
mângâierea unui cal. Dacă vremea permite, ne putem bucura de o plimbare cu sania/ trăsura sau un passo doble
terapeutic pe cal. În imediata apropiere ne privește de sus Capela 14 Cruci, panorama seducătoare și prilej de
drumeție cu minim de efort. Pe seară continuăm atmosfera festivă a Crăciunului.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 17:25)

Luni, 27.12: Sovata – București (aprox. 325 km)
Ne luăm rămas bun de la gazde și ne pregătim de întoarcerea acasă.

Servicii incluse
- 4 nopți de cazare la hotel spa 3*+ în Sovata
- Mic dejun și cină
- Primire cu afinată și cozonac secuiesc la sosire
- Prânz cu preparate tradiționale în prima zi de Crăciun
- Petrecere de Crăciun cu cină festivă, pachet de băuturi și program muzical
- Acces la centrul spa al hotelului
- Plimbare pe Drumul Sării, la Capela 14 Cruci și în stațiunea Sovata
- Vizită ghidată la Salina Praid
- Alte vizite conform descrierii
- Transport cu autocar modern, cu climatizare
- Ghid însoțitor pentru întreaga perioadă

Servicii neincluse
- Asigurarea storno
- Taxe și cheltuieli personale
- Intrările la obiectivele turistice
- Excursiile opționale
- Echitația sau plimbarea cu sania/ trăsura la herghelia din Sovata
EXCURSII OPȚIONALE NEINCLUSE ÎN TARIF
- Călătorie în timp pe platoul vulcanic și vizită la ateliere meșteșugărești din Corund: 29 euro/ persoană (vizitele la sit și
ateliere, plimbarea cu căruța și degustarea de gemuri și siropuri sunt incluse în tarif)

Informatii utile
Tarif: 1290 lei / persoana
*Tariful afișat este pentru loc în cameră dublă.
REDUCERI & SUPLIMENTE
- Supliment SGL: 400 lei
- Reducere a 3-a persoană: 100 lei
PUNCTE DE ÎMBARCARE
- București, Ploiești

Tipuri servicii
Autocar
Cazare
Demipensiune
Ghid

Tematica
Craciun

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 17:25)

