
De Craciun sibienii aleg Bethleemul si Laponia
Amenintarile crizei ce va sa vie ii tin mai mult pe acasa pe sibieni, pentru ca in aceasta iarna nu s-au
inghesuit la fel de mult la cumparat pachete turistice care sa-i duca la mare distanta de casa de Craciun si
de Revelion. Pentru ca, daca in anii trecuti cererea pentru vacante considerate de lux a fost relativ mare, in
acest an ea a fost mai mica, dupa cum a spus Lucia Rebega, de la Agentia Mirage Travel. "in general
sibienii aleg sa petreaca Craciunul in sanul familiei. Cei care totusi au ales sa plece, merg fie la
Bethleem, fie acasa la Mos Craciun, Finlanda, la Rovaniemi", a declarat Lucia Rebega.
  
  Craciunul ii tine pe sibieni acasa, insa nu acelasi lucru se poate spune despre petrecerea dintre ani,
pentru ca unii dintre vecinii nostri de oras au ales sa plece prin Europa, la Istanbul, in Tailanda sau in
insula Mauritius.
  
  La Bethleem de Craciun si de Boboteaza
  
  Bethleem, localitatea sfanta a Nasterii Mantuitorului, este unul dintre obiectivele incluse pe lista de
"must seen" a sibienilor care totusi aleg sa plece de acasa de Craciun. Bethleem-ul nu este o locatie
preferata de turisti doar de Craciun, ci si de Boboteaza, unul din punctele cheie aflate pe Harta crestinilor
facand parte din pelerinajul in Ţara Sfanta, care ii duce pe turisti in cele mai reprezentative locuri din
Israel: Manastirea Stella Maris (Steaua Marii), construita peste Pestera Sfantului Ilie Tezviteanul,
Capernaum, cu Casa Sfantului Petru, Tabgha, locul unde Iisus Hristos a inmultit painile si pestii, Muntele
Fericirilor, Marea Galileei, Acco, capitala cruciatilor, Nazareth, Biserica Bunei Vestiri, Cana Galileei,
locul unde Mantuitorul a facut prima minune, Muntele Tabor, unde s-a petrecut "schimbarea la fata",
Grota Laptelui si Biserica Pastorilor, Ierusalim, Muntele Maslinilor, Gradina Ghetsemani, Valea
Gedronului, Biserica Sfintei invieri, Sfantul Mormant, Golgota, Piatra Ungerii sau Capela Aratarii lui
Hristos. Asadar o calatorie plina de semnificatii, care ii trimite pe cei care aleg sa o faca intr-o lume a
impacarii cu sinele, la preturi mai mult decat acesibile, pentru ca cele sapte nopti de cazare, cu transport
si demipensiune costa 705 euro. 
  
  in Laponia, la renul Rudolf
  
  Rudolf, celebrul ren, cu nasul rosu al lui Mos Craciun este doar unul dintre "personajele" pe care le vor
vedea unii dintre sibieni in Laponia. Iubitorii frigului se vor simti ca acasa in tara din care vine gerul,
pretul unui pachet turistic cu destinatia Rovaniemi, Finlanda, fiind de 1279 de euro pentru adulti si de 925
de euro pentru copii. 
  
  Vizita in palatul lui Mos Craciun, pranzul la indragitul personaj, diploma pentru traversarea Cercului
Polar, vizita la ferma de reni unde il vor vedea pe Rudolf, o scurta plimbare cu sania sunt deliciile cu care
isi vor incalzi Craciunul toti cei care vor petrece marea sarbatoare crestina in Laponia. Dincolo de toate
acestea, ei vor avea parte si de bunatati culinare, pentru ca pachetul turistic mai cuprinde si masa festiva
de Craciun.
  
  Cat despre Rovaniemi....orasul este capitala Laponiei in Finlanda, situata la nord de Cercul Polar,
devenind o localitate moderna, plina de viata care are in acelasi timp propriile sale caracteristici. Se poate
spune ca in acest nord indepartat exista opt anotimpuri diferite, fiecare dintre ele bucurandu-se de propria
sa lumina, temperatura si fenomene naturale. 
  
  in Istanbul, la cumpana dintre ani
  
  Secundarul ceasurilor se va misca intr-un exotic ritm oriental la cumpana dintre ani. Este vorba despre
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cei care au ales deja sau vor alege sa petreaca Revelionul in inima fostului Imperiu Otoman si Bizantin, la
Istanbul, cele patru nopti de cazare incluse in pachet si noaptea speciala dintre ani, la pretul de 465 de
euro, oferindu-le suficient timp turistilor de a face o escapada in fostul Constantinopol. 
  
  Istanbulul este unul dintre orasele care trebuie neaparat vazute intr-o viata de om, cuprinzand multe
dintre relicvele trecutului. Cornul de Aur, Topkapi, palatul sultanilor cu toate comorile sale, Agya Sofia,
Moscheea Albastra, Podul Bosfor care leaga cele doua maluri ale stramtorii cu acelasi nume, toate
stradutele ce respira un aer cosmopolit cum numai la Istanbul se poate simti, orasul care leaga Europa de
Asia, fiind doar o parte dintre atractiile turistice.
  
  Toate acestea dincolo de cel mai mare bazar din lume, care poate deveni cu usurinta un rai al
cumparaturilor. 
  
  Viena, Budapesta si Praga
  
  Trei dintre marile capitale ale noii si vechii Europe, cu toate comorile lor arhitecturale, culinare si
culturale, sunt si ele la indemana sibienilor care vor sa plece de acasa de Revelion. Preturile pornesc de la
250 de euro de persoana si le promit sibienilor cinci nopti de cazare, mic dejun si cina festiva de
Revelion, la un loc cu timp berechet pentru a vizita Palatul Schoenbrunn, Praterul, podurile Dunarii sau
Domul Sfantul Ştefan din Viena, Podul Carol, Catedrala Sfantul Vit sau Ceasul Astronomic din Praga,
Palatul din Buda, Podul cu lanturi - Lánchíd, Basilica Sfantul Ştefan sau Strada Váci din Budapesta.
  
  Revelion in Thailanda sau Mauritius
  
  Vechile capitale ale Europei sau Istanbulul nu sunt singurele destinatii preferate de sibieni pentru
Revelion, pentru ca unii dintre turistii cu dare de mana vor afla, contra sumei de 1639 de euro de
persoana, ce inseamna sa fii liber, in Thailanda. "Thai" care compune Thalianda inseamna "liber" in
limba oficiala a tarii, tot liberi considerandu-se si localnicii. 
  
  Monarhie constitutionala, Thailanda se dovedeste a fi deosebit de respectuoasa cand vine vorba de
familia regala, fiind ilegal ca aceasta sa fie insultata, nefiind permisa frecarea unei carti de o masa sau
asezarea ei pe jos. Bucataria thailandeza abunda de gusturi dulci, piperate, acre si sarate, toate acestea
putand sa fie cunoscute in cadrul mesei festive de Revelion. Pachetul turistic cu destinatia Thailanda
promite 11 nopti de cazare la un hotel de patru stele, mic dejun si petrecerea din noaptea dintre ani. 
  
  Thailanda nu este insa singura destinatie exotica, pentru ca pentru 1890 de euro sibienii pot face o baie
in Oceanul Indian. Ei au ocazia sa faca o incursiune pe taramul Ţarilor calde, mai precis pe pamantul
Insulei Mauritius. Situata in largul coastelor Africii, in sud-vestul Oceanului Indian, la aproximativ 900
km est de Madagascar, Mauritius face parte din insulele Mascarene impreuna cu insula franceza Réunion
situata la 200 km sud-vest. Aici turistii se pot bucura de flora magnifica, pachetul turistic cuprinzand, pe
langa noaptea dintre 2011 si 2012, noua nopti de cazare. 
  
  Ca o particularitate, insula a devenit celebra datorita unui timbru postal. "Mauritius albastru" a fost emis
in fosta colonie britanica, in 1827 pastrandu-se pana astazi doar 12 exemplare. Acestea sunt considerate
de catre colectionari drept cele mai valoroase din lume, faima lor provenind de fapt de la o...greseala. in
timp ce grava placile gravorul Joseph Barnard avea in fata ochilor sigla ce se afla deasupra oficiului
postal si in loc sa scrie "Post paid" (franco), el a inscriptionat pe timbru "Post Office".
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