
Revelion pe-alese pentru sibieni
Cine s-a saturat de Revelion cu mamaliga, sarmale sau carnat pe masa, in acest an are o alternativa, in
cazul in care se grabeste pentru a mai prinde locurile libere. Sibiul propune insa si Revelion traditional, la
pensiunile agro-turistice din imprejurimi. 
  LA GALA, spre exemplu, se organizeaza Revelion atat in restaurant cat si in club. Locuri ar mai fi
cateva, dar nu foarte multe. " in restaurant mai avem cam 40 de locuri, insa vrem sa fie un grup mare, nu
cate doua persoane, pentru ca anul trecut s-a intamplat ca lumea sa stea la masa si sa nu interactioneze,
pentru ca nu se cunosteau oamenii intre ei ", a declarat patroana Elizabeth Batiu. Aceasta a adaugat ca cei
care au ales sa faca Revelionul la Gala vor avea parte de un meniu special. in locul traditionalelor
sarmalute vor fi ciuperci ala la Vezuviu, rata cannelloni sau andive cu creveti in stil mediteranean. Pentru
noaptea dintre ani, fiecare persoana care va petrece in Gala va scoate din buzunar 230 lei, in timp ce,
pentru club, pretul Revelionului este de 150 lei. Pe langa mancare si bautura, organizatorii anunta si
cateva surprize muzicale. Sibienii pot petrece de Revelion si in Liquid. Noaptea dintre ani din club costa
250 lei, din care 50 lei reprezinta bautura de la bar. in schimbul acestei sume, cei care vor alege sa
petreaca aici au la dispozitie buffet suedez, sampanie, artificii, dar si doua concerte surpriza, dupa cum
promit organizatorii. " in total avem 350 de locuri, insa mai sunt inca disponibile ", spun reprezentantii
clubului. 
  iN MĂRGINIMEA Sibiului Revelionul este deja programat. Vor fi puse pe masa bucate alese
traditionale pentru clienti care vor veni din mai toate colturile tarii dar si din strainatate. Pensiunile
agroturistice sunt aproape toate ocupate iar locuri mai gasesti doar daca ai mult noroc. 
  Pentru Revelionul de anul acesta s-au facut rezervari inca din vara. Nimeni nu a vrut sa prinda noaptea
dintre ani fara un plan maret, facut din timp. Fiecare detaliu a fost pus la punct, iar acum, in ultimul
moment, doar cei care sunt gazde mai sunt agitati cu pregatirile. Anul acesta cei care au un local sau o
pensiune de inchiriat vor avea din nou parte de castiguri deosebite. Revelionul la Cornatel de exemplu,
costa cam 1200 de lei de persoana. E un pachet all inclusive timp de 5 zile, cazare 4 nopti, pensiune
completa 5 zile, masa Festiva de Revelion si masa speciala din 1 ianuarie. Preparatele ce vor fi puse pe
masa sunt traditionale, naturale, dar si cu specific vanatoresc. La asa preparate tuica, visinata, afinata dar
si vinul, toate facute de casa se potrivesc de minune. Evident ca de pe masa nu vor lipsi nici cafeaua,
sucurile, dar si prajiturile, fursecurile si cozonacii de casa. 
  LA PĂLTINIŞ spre exemplu, Revelionul costa tot cam ca si la Cornatel. intre 250 si 360 de euro. Cei
care au ales sa-si petreaca noaptea dintre ani la peste 1800 de metri altitudine, in muntii Cindrel, platesc
pentru 5 nopti de cazare, pensiune completa, masa festiva de Revelion, cina festiva din 1 seara platesc in
euro, iar tariful variaza in functie de conditiile de cazare. intr-o camera dubla cu baie proprie revelionul
costa 360 de euro pentru o persoana, in camera de 4 paturi cu baie comuna, 250 de euro de persoana, iar
in 
  camera cu 6 locuri si cu baie proprie, 300 de euro de persoana. Mai ieftin, respectiv 800 de lei costa
revelionul la Curmatura Ştezii, pentru o persoana. Pachetul include 2 nopti de cazare intre 31 decembrie
si 2 ianuarie, in camerele duble iar in acest tarif sunt incluse, pe langa cazare, 3 mese pe zi, masa festiva
de Revelion si mic dejun la plecare. 
  PENTRU cei care vor sa petreaca 5 zile aici, pretul creste la 1350 de lei de persoana si include cazare, 3
mese pe zi si la fel, masa festiva de Revelion si mic dejun la plecare. Cel mai ieftin este Revelionul la
Sibiel. La Casa Oltean, de exemplu, 5 familii si-au rezervat pensiunea. Vor fi aici tratati ca niste regi si
stiau asta pentru ca nu e pentru prima data cand vin aici. Pregatirile sunt in toi aici si nici nu e de mirare.
Gazda nu vrea sa fie luata prin surprindere. " Vor fi serviti cu preparate de casa. Vor avea mancaruri
romanesti pe masa, de la ciorbita la sarmalute, dar si cozonaci si tot ce se mananca in noaptea de Revelion
", spune Ardiana Oltean, proprietara pensiunii. Aici sejurul costa 1800 de persoana cu toate serviciile
incluse timp de 3 zile.
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