
<b>Cea mai scumpa noapte din an - Revelion pe skiuri si camile</b>
Un Revelion in Paralia - Grecia este de aproape cinci ori mai ieftin decat la Poiana Brasov. Acesta este
si motivul pentru care multi sibieni s-au hotarat sa isi petreaca noaptea de la cumpana dintre ani intr-o
statiune din strainatate, Biletele pentru sejururi de Revelion au fost vandute ca painea calda de agentiile
de turism. Cei care au lasat pe ultima suta de metri aceste planuri mai au de ales doar dintre ofertele
foarte piperate la pret.
  
  Cei care doresc sa-si petreaca Revelionul in statiunile din tara platesc cu 30 la suta mai mult anul acesta,
fata de anul trecut. Reprezentantii agentiilor de turism sustin ca, pe langa cresterea tarifelor la transport si
cazare, ca urmare a cresterii tarifelor la utilitati, masa de la cumpana dintre ani are un cuvant greu de spus
in stabilirea ofertelor. Sibienii au cantarit ofertele si au optat, in principal, pentru strainatate. "Peste 80 la
suta dintre bilete de Revelion au fost deja vandute. Majoritatea clientilor nostri au preferat ofertele in
strainatate. Sezonul acesta s-au vandut foarte bine biletele pentru Paralia si Budapesta. Este clar ca avem
o crestere a vanzarilor de bilete in strainatate, comparativ cu anul trecut. Nu stim inca exact cu cat pentru
ca nu am incheiat sezonul. Pe de alta parte, cererile pentru sejururi in tara pentru revelion au scazut
considerabil", explica Anca Serban, director Agentia de turism Eximtur Sibiu. 
         
  Budapesta mai ieftina decat Poiana
  Primele bilete care au fost epuizate la agentia mentionata au fost cele pentru Paralia (Grecia). Patru zile
in renumita statiune, cu masa, transport asigurat si cu un program de excursii, costa 199 Euro, adica de
aproape cinci ori mai putin fata de cat ar scoate din buzunar un sibian pentru cinci nopti in Poiana
Brasov, la un hotel de cinci stele. Pentru un asemenea sejur iti trebuie un portofol doldora de bani, mai
exact 950 de Euro. Pe locul al doilea in topul preferintelor externe ale sibienilor in materie de Revelion se
afla Budapesta. Un sejur de sase zile, la un hotel de trei stele, cu cina festiva inclusa, plus un tur prin
frumoasa capitala costa 250 de Euro. "Foarte multi sibieni au preferat sa mearga la vecinii nostri, pentru
ca in Budapesta se petrece de Revelion pana dimineata, in timp ce in alte tari programul festiv se incheie
dupa ora 12", explica Anca Serban. 
  Cei care si-au facut rezervarile din timp vor petrece Revelionul pe partie si nu pe orice partie. De
exemplu, un grup de tineri sibieni au prins o oferta de zile mari. Cinci zile, la poalele muntilor, intr-o
statiune din Austria cu 50 euro de persoana. Cei care au cautat cu orice pret exotismul si au un cont
bancar destul de consistent au putut opta sa isi petreaca sarbatorile de iarna la 30 de grade Celsius, in
Tunisia, Egipt sau Thailanda, in schimbul unor sume care incep de la 450 de Euro si pot usor depasi 1400
Euro de persoana. 
  
  Margaretele bat stelele 
  Sibienii nu au prea avut ochi si bani pentru hotelurile de cinci-patru stele. Majoritatea celor care au decis
sa ramana in tara au optat pentru pensiuni cu doua margarete. Pentru un revelion la Vatra Dornei,
preturile au variat intre 5 milioane lei vechi, la vile, pentru cinci zile, cu masa festiva inclusa, si 8,5
milioane lei, la hotel, in aceleasi conditii. Cele mai mari tarife sint la Poiana Brasov, unde preturile sar si
de 30 milioane lei vechi, pentru cinci nopti cu cazare, mic dejun si masa de Revelion inclusa, la hotel si
14 milioane lei pentru trei zile, la vile, cu meniu inclus. La Sinaia, cazarea la pensiune, cinci nopti, cu mic
dejun si masa festiva, costa 13,75 milioane lei vechi La Baile Tusnad, cazarea si masa festiva costa 13
milioane lei vechi (360 de euro), pentru cinci zile, iar la Borsec, 7,5 milioane lei, patru zile, cu tot cu
masa festiva. Prin comparatie, preturile din Romania sunt de-a dreptul inaccesibile, fapt ce justifica
orientarea sibienilor catre alte meleaguri. Mai exact, trei zile pe Valea Prahovei pot ajunge sa coste pana
la 1800 de euro de persoana, in cazul unui Revelion la cinci stele. Nici pensiunile din Sinaia sau Predeal
nu sunt prea blande cu buzunarul turistilor, trei sau patru zile in preajma Revelionului depasind si aici 350
de euro. Cele mai bune oferte sunt pentru Maramures si Bucovina, unde o minivacanta de o saptamana
depaseste rar suma de 200 de euro de persoana.
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  Doua Revelioane intr-o luna
  Asa petrec cei mai norocosi dintre sibieni. In premiera, anul acesta cateva societati mijlocii, dar cu cifre
de afaceri consistente, s-au gandit la un cadou special pentru angajati. Astfel, conducerile au rezervat
sejururi in Valea Prahovei, Bucovina sau Apuseni pentru micro-revelioane, "inainte de termen". Ca
urmare, grupurile de angajati care nu depasesc 30 de persoane petrec un Revelion ca la carte cu cateva
saptamani inainte de noaptea dintre ani. De exemplu, cativa angajati sibieni vor petrece la Gura
Humorului, intr-un hotel de patru stele. Acestia au posibilitatea sa se relaxeze in jacuzzi, cu ore de masaj
in camere cu tv cablu, telefon, baie cu dus, minibar, uscator de par, radio cu ceas. Cei care sunt ingrijorati
de kilogramele castigate pot sa mearga in salile de fitness. Cat ii costa pe generosii angajatori un
micro-revelion? Aproximativ 390 RON/persoana/sejur.
  
  Top Revelion "afara"
  Cele mai ieftine sejururi 
  1. Paralia Katerini (Grecia) - 199 de euro
  2. Budapesta - 265 de euro
  3. Antalia - 320 de euro
  4. Champs Elysees - 345 de euro
  5. Viena - 370 de euro
  
  Cele mai scumpe destinatii
  1. Tunisia 329 euro
  2. Egipt - 559 euro
  3. Maroc 895 Euro
  4. Dubai 1.389 Euro
  5. Cuba - 2.000Euro
  
  Rezervari prin mail  
  Majoritatea sibienilor s-au invatat sa isi faca din timp rezervarile. Agentii de turism spun ca cetatenii
burgului "s-au educat" in acest domeniu. Dovada este faptul ca majoritatea biletelor au fost vandute inca
din primele saptamani ale lunii noiembrie. Mai mult, unii sibieni si-au facut rezevarile on-line. "Avem
destul de multi clienti fideli care au optat sa se intereseze si sa-si faca rezervarile prin mail. Este o metoda
moderna si eficienta, apreciata de sibieni", explica sursa citata     
  
  Revelion pentru elevi si studenti
  Elevii si studentii din Sibiu, care doresc sa petreaca intr-un mod special zilele de sarbatoare au la
dispozitie si o alternativa, ceva mai putin costisitoare. Cei care au apelat la Directia Judeteana de Tineret
au aflat ca pot opta pentru destinatii din judet sau din tara, la preturi mult mai mici. Tinerii care nu au
avut insa inspiratia sa-si rezerve locurile din timp, nici nu prea mai au sanse sa gaseasca ceva liber in
noaptea dintre ani, intrucat "scurtele" tabere de Revelion s-au cam epuizat. Singura varianta pe care o mai
au la dispozitie este Valea Prahovei. Nici o solicitare pentru cele 20 de locuri la Busteni nu a sosit pana
acum. Cei interesati vor fi nevoiti sa scoata din buzunar 400 de lei noi, daca vor dori sa petreaca patru
nopti la Busteni, chiar la cumpana dintre ani. Astfel, ei vor beneficia de masa de Revelion, cina festiva in
prima zi a anului viitor, pensiune completa in penultima zi a acestui an, precum si mic dejun in 2
ianuarie. Pe de alta parte insa, locurile pentru destinatiile mai ieftine s-au ocupat pana la aceasta data.
Intre 30 si 40 de lei vechi pe zi au platit cei care au dorit sa-si rezerve unul din cele 80 de locuri la Saliste
sau cele 70 de la Paltinis.. De asemenea, tinerii sibieni s-au aratat interesati si de petrecerea unui revelion
ceva mai departe, la Baia Mare. Cele 20 de locuri, puse la dispozitie de Directia Judeteana de Tineret s-au
vandut “ca painea calda" . Astfel, in schimbul a 210 lei noi, ei vor beneficia de trei nopti de cazare, trei
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meniuri complete si masa festiva de revelion. Ceva mai multi bani au platit cei zece sibieni care au optat
pentru un Revelion la Cozia. 277 de lei noi costa trei nopti de cazare, trei pensiuni complete si masa
festiva pregatita pentru noaptea dintre ani. 
  Totusi, daca vor cu orice pret sa plece din Sibiu in vacanta de iarna, elevii si studentii mai au la
dispozitie tabere la Busteni, Sinaia, Baia Mare sau Cozia, in prioada Craciunului sau dupa Revelion. In
functie de destinatie, cinci zile de distractie, ii va costa 175 si 230 de lei noi. 
  
  Iulia NAGY
  Adina ALEONTE
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