
Crăciun în Maramureș



Bun venit la încă un Crăciun petrecut în cel mai 
perfect refugiu, situat în Ungureni, 
Maramureș. Anotimpul nostru preferat din an 
a sosit și este momentul să ne adunăm cu mic 
cu mare pentru a avea parte de o experiență 
magică. Mirosul de pin proaspăt a bradului de 
Crăciun și șemineul cald ne vor oferi o 
experiență de neuitat și ne vor duce înapoi în 
timp la copilăria noastră.

Vă invităm să vă alăturați acestui eveniment festiv 
într-un loc în care tradițiile sunt păstrate cu sfințenie 
și transmise din generație în generație. Nu numai că 
veți avea ocazia să vă bucurați de preparate 
tradițional românești, dar veți avea de asemenea 
șansa de a participa la activități precum: plimbări cu 
sania sau căruța, mersul cu colinda, așteptarea 
colindătorilor dar și participarea la petreceri 
tradițional românești în care sătenii vor fi îmbrăcați 
în porturi populare.



Podină Resort are marea plăcere de a vă prezenta oferta specială pentru
Crăciun: 

Doritorii pot participa la slujba 

Nașterii Domnului la biserica Sf. 

Arhangheli Mihail și Gavril

Se pun la dispoziție costume 

tradiționale specifice zonei 

Echitație

Plimbare cu trăsura

Șezătoare

4 nopți de cazare

Mic dejun

Prânz 24-26.12.2020

Cină 23-26.12.2020

Masă festivă de Crăciun

Împodobirea bradului 

Tăierea Porcului

Întâmpinarea colindătorilor

Drumeție la Biserica de lemn a satului



Miercuri, 23.12.2020

14:00     Check-in

19:00-21:00 Cină 

21:00  Împodobirea bradului

Podină Resort este locul ideal pentru persoanele care doresc să trăiască

experiența autentică a unui Crăciun românesc. Avem plăcerea de a vă

prezenta tradițiile și datinile locului așa cum s-au păstrat din moși

stramoși.



Joi, 24.12.2020

08:00-10:00 Mic dejun

10:00             Tăierea porcului (pomana porcului)

13:00-15:00 Prânz

15:00-18:00 Plimbare cu sania/trăsura trasa de cai.

18:30-20:30 Cina

20:30 Întâmpinarea colindătorilor



Vineri, 25.12.2020

08:00-10:00 Mic dejun

10:00-12:00 Doritorii pot participa la Slujba Nașterii 

Domnului, care va avea loc la Biserica Sf. Arhangheli 

,,Mihail și Gavril’’ din sat.

13:00-15:00 Masă festivă. 

13:00-22:00 Muzică live. Atmosfera va fi intretinuta de 

Adela Șanta si Marcel Bot cu Formația.

21:00-21:00 Cină 



Sambata, 26.12.2020

08:00-10:00 Mic dejun

10:00-13:00 Șezătoare. 

13:00-15:00 Prânz

15:00-19:00 Se vor pune la dispoziție costume 

populare pentru îmbrăcat și fotografiat.

Vizită la Biserica de lemn a satului.

19:00-21:00 Cină



Duminică, 27.12.2020

08:00-10:00 Mic Dejun

12:00 Check-out



❖ Toate mesele se vor servi tip buffet cu preparate 

tradiționale.

❖ În meniu nu sunt incluse băuturile. Acestea se pot 

comanda de la Restaurantul unde se vor servi și mesele.

❖ În 26.12.2020- Joc în sat. Petrecere cu muzică live. 

Interpreți: Victoria și Bogdan Bizău  cu formația. 

Petrecerea nu este inclusă în prețul pachetului 

deoarece nu avem siguranța că se va putea organiza 

datorită restricțiilor pentru COVID-19. Cei care doresc să 

își rezerve masă sunt rugați să anunțe până pe 15 

Decembrie. Prețul este de 150 RON/persoană, iar cina 

care este programată pentru seara de 26 din pachet se 

va servi la petrecere.

Pentru mai multe detalii si preț vă rugăm să ne 

contactați: 

Nr. : 0786868990/ 0753657839 sau

email:podinaresort@gmail.com.

mailto:podinaresort@gmail.com

