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Bine ati venit!
Echipa de la Páva vă urează bun venit la noi, în Odorheiu Secuiesc, în
inima Ținutului Secuiesc!
Dacă alegeți să veniți la noi, vă asigurăm că veți fi întâmpinați cu
ospitalitatea remarcabilă a secuilor, o adevărată întrunire a tradiției și a
modernului precum și cu mult, mult drag.
Avem o soluție optimă, orice ar fi ideea Dumneavoastră despre o vacanță
de vis: indiferent dacă alegeți camerele standarde sau superioare
din pensiunea Páva Kert sau cele din Páva City, veți avea parte de o
experiență unică la noi.
Să ne vedem cu bine!
Echipa Páva
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Ziua 1
Aventura începe cu o experiență într-adevăr locală: o vizită la distilăria Jamy, unde se produc cele mai nobile tării din Ținutul Secuiesc. Folosind în exclusivitate fructe din surse locale, în această
manufactură puteți gusta picăturile-comoare produse din roadele naturii. Calitatea și nobilitatea lor este recunoscută pe scară
internațională, iar tăriile de bun-venit au un gust autentic.

4

Fondatorul distilăriei, Rezső vă așteaptă întotdeauna cu
un zâmbet pe față și gusturi memorabile în pahare...
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Ziua 2
Adevărata escapadă începe doar acum! A doua zi din sejur are multe,
dar totul e de neuitat. După o seară cu tării și un mic dejun din belșug,
vă lăsăm la plimbat în oraș. Sună simplu, dar are multe: puteți vizita
parcul pe malul râului, să gustați ciocolată artizanală, retrăiți momente
din istorie prin clădirile din centru sau chiar să vă îmbrăcați în istorie în
singurul laborator fotografic cu lumină naturală din Europa!
Avem mult de văzut și mult de făcut - Odorheiu Secuiesc este un oraș
mic, dar plin cu aventuri care vă așteaptă! Vă oferim acest început de
zi atât pentru o relaxare, dar și pentru a face cunoștință cu cele mai
memorabile clădiri, străzi, atracții, cafenele și alte puncte de interes din
oraș.
Sau cu măcar o parte dintre ele, deoarece programul abia începe...
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La grajd
Mergem în natură! Dacă am fi să spunem două lucruri la care suntem
foarte mândri aici în Ținutul Secuiesc, ne-ar veni mediul înconjurător
și manufacturile în care se pregătesc nu doar produse de foarte înaltă
calitate dar și valori adevărate.
Vă invităm la o vizită care combină perfect aceste două aspecte: familia
Nagy din Vărșag are mică manufactură de brânzeturi chiar în munți,
într-o zonă spectaculoasă și neatinsă. Aici veți putea să trăiți o experință unică, deoarece veți avea posibilitatea să vedeți modul de viață a
familiei care se ocupă cu pregătirea de brânzeturi de 15 ani și care vă
invită la o degustare de brânză într-o ambianță extraordinară, chiar în
casa familială.
Casa și grajdul familiei vă oferă o escapadă în natură, cu frumusețe ale
naturii, un program plin cu gust, cu tradiții și dragoste față de ce ne înconjoară și de valorile create de om.
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Paradis în munti
Și dacă tot suntem în natură, este sarcina noastră de a-l admira tot ce
ne dăruiește. În Ținutul Secuiesc avem mult de admirat și nici Vărșag nu
e o excepție. Cascada Csorgókő este o oază specială între munți, un loc
care e aproape sfânt, unde poți doar să stai și să-l admiri.
Nici nu se pune problema de a crede în minuni când avem una chiar în
fața noastră. O locație magică, unde se întâlnesc toate elementele naturii pentru a crea un loc memorabil la care vă invităm și pe Dumneavoastră.
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Hai la padure!
Ursul brun carpatin - o specie de urși din genul Ursus, răspândită în
toată regiunea holarctică, dar totuși este emblematic doar în Transilvania. Animalul majestic este un fel de simbol al nostru: musafirii
noștri uneori tem de el, dar chiar dacă ursul este regele munții, aceasta poate trăi în pace maximă cu omul.
Cuvântul care ar trebui să descrie relația între om și urs este respectul. Tratăm cu respect acest animal într-adevăr magic și aceasta ne
oferă o aventură absolut specială.
De aceea toate observările de urși conduse de noi sunt închipuite în
acest fel și oferă tuturor participanților o experiență de neuitat, chiar
în mijlocul pădurii.
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La poalele Harghitei
Haideți la noi! După doza de adrenalină cu urșii, iar a venit timpul pentru relaxare. Vă invităm la pensiunea noastră montană,
Páva Deság, într-o zonă autentic forestieră, pentru a lua o cină cu
belșug, așa cum se face la secui.
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După atâtea aventuri, cu siguranță vă e foame... Nu vă
lăsăm așa, avem o rețetă specială cu ciolan.
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Ziua 3
A venit timpul și pentru relaxare. Iar dacă vorbim despre relaxare, vorbim
despre tot! După un mic dejun lent și gustos vă învităm în wellness.
Nimic nu-i mai bun după o masă cu belșug decât înotul în piscină, câteva
minute fără griji în jacuzzi sau o sesiune în sauna finlandeză, care vă
face să uitați de toate tensiunile și problemele.
Iar în rest, această zi este rezervată pentru lejeritate, pentru mentalitatea
“fac-ce-vreau pentru că am timp”. O plimbare în parc? Desigur! Vizită la
o cafenea cu stil? Cum să nu! Prânz pe terasă? Cu mare plăcere!
Dorim să închideți minivacanța Dumneavoastră într-un ton relaxant,
fără griji și să luați cu Dumneavoastră doar amintiri plăcute, care o să vă
temptează să ne mai vizitați!
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PACHET

LEISURE

CRONOLOGIE

Z I UA 1
PÂNĂ LA 14:00
CHECK-IN
Sosire la pensiune,
ocuparea camerei.

18:00
VIZITĂ LA DISTILĂRIE
Vizită spectaculoasă la
Distilăria Jamy, degustare de 5 feluri de pălinci.

Z I UA 2
PÂNĂ LA 15:00
PROGRAM LIBER
Mic dejun la pensiune,

15:00

wellness și vizită în
oraș.

START PROGRAM
Pornire de la pensiune
cu microbuz la locațiile
evenimentelor.

16:00
MANUFACTURĂ BRÂNZETURI
Vizită la Vărșag, degus-

17:30
CASCADA VĂRȘAG
vizită la cascadă, o
frumusețe a naturii.
Program în aer liber.

tare de brânzeturi,
participare la pregătire.

18:30
OBSERVARE URȘI
Aventură în mijlocul
pădurii cu mândrețea

20:00

Carpațiilor.

CINĂ
Mâncare proaspătă la
pensiunea Deság în
zonă montană.

Z IUA 3
RELAXARE
După micul dejun aveți
o zi lejeră și relaxantă
pentru Dvs.

ZIUA 4
11:00
CHECK-OUT
Luăm rămas-bun și vă
mai așteptăm la noi cu
mare drag!

L A REVED ERE!
Vă mulțumim că ați ales pe noi!
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PACHET

INFORMAȚII

LEISURE

ADIȚIONALE

CHECK-IN/CHECK-OUT

MESE INCLUSE
ZIUA 1: -

CHECK-IN: După ora 14

ZIUA 2: mic dejun, cină

CHECK-OUT: Până la ora 11

ZIUA 3: mic dejun
ZIUA 4: mic dejun

ZILE SOSIRE

CAZARE

JOI, VINERI sau SÂMBĂTĂ

PENSIUNEA PÁVA KERT
sau
PENSIUNEA PÁVA CITY

PREȚ PACHET
ÎN PÁVA KERT
2 690 lei/persoană
ÎN PÁVA CITY
2 390 lei/persoană
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