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Nem esett vissza az érdeklő-
dés Csíkszeredában és kör-
nyékén a szilveszteri mulatsá-
gok iránt, azonban az emberek 
visszafogottabban válogatnak 
az ajánlatok közül, akár több-
ször is meggondolva, hogy 
mire mennyi pénzt áldoznak. 
A hó hiánya miatt a panziók 
nem a legnépszerűbbek, in-
kább a komplex, az egyszerű 
ellátásnál többet nyújtó, szí-
nes programok azok, amelyek 
megfogják a környéken óévet 
búcsúztatni akarókat.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Az idei év nem nagyon 
hasonlít a tavalyihoz a 
karácsonyi és szilveszte-

ri mulatságok terén – mondta 
Mátéffy Győző. A Turisztikai 
Minisztérium Hargita megyei 
képviselője, illetve a Hargita Me-
gyei Turisztikai Egyesület elnöke 
szerint „a turisták kivárnak, hogy 
a számukra legmegfelelőbb ün-
nepi programokat tudják kivá-
lasztani. Az itteni szilveszterezés 
»hófüggő« is, ha sízni is lehet, 
biztosan betelnek a szállodák-
ban, vendéglátóhelyeken az üres 
helyek”.

Marasztalni kellene
a szeredaiakat
Márk Dezső csíkszeredai 

panziótulajdonos szerint ta-
valy sokkal több volt az érdek-
lődő az évnek ebben az idősza-
kában. – Nem drágítottunk, 
azonban már nem keresik any-
nyira azokat a panziókat, ahol 
csak szállást tudnak biztosítani 
a szilveszteri mulatságok idejé-
re. Voltak már visszamondások 
is – közölte. Hozzátette, „jó 
lenne, ha a városvezetés kita-
lálna valami közös szórakozta-

tó programot, amely megfogná 
az embereket, hog y ne elmen-
jenek a városból szilveszterkor, 
hanem maradjanak”. 

– Egy koncert vagy egy lát-
ványos tűzijáték összehozná 
egy pár óra erejéig a város la-
kóit, együtt köszöntenék az új 
évet – vélte.

Komplex ajánlatokat
keresnek Tusnádfürdőn
– Azok a szállodák népsze-

rűek a térségben ünnepelni aka-
ró vendégek körében, akik cso-
magajánlatokkal jönnek, vagyis 
a szálláson felül különböző szol-
gáltatásokat is tudnak biztosíta-
ni egy fix ár ellenében – mondta 
el Kalamár Andor tusnádfürdői 
panziótulajdonos, hozzátéve, 
hogy az érdeklődés talán élén-
kebb a tavalyihoz képest. 

– Úgymond a felső réteg, az, 
aki a komplex ajánlatokat kere-
si, általában síeléssel, wellness-
programokkal kötik össze az 
ünnepi itt-tartózkodást. Körül-
belül 1100 lejbe kerül egy sze-
mélynek a négynapos év végi 
üdülés, ami magában foglalja 
a szállást, az ellátást, az ünnepi 
étkezést, ezen felül pedig külön-
böző szervezett programokat – 
számolt be. Véleménye szerint 
kimutatható, hogy „rétegződik 
a piac: aki megengedheti ma-
gának a teljes csomag igénybe-
vételét, az gondolkodás nélkül 
kifizeti azt, értem ez alatt a 
Bukarestből és az ország kü-
lönböző nagyvárosaiból, vagy 
külföldről érkező vendégeket. 
A kevesebb jövedelemmel ren-
delkezők jobban meggondol-
ják, hogy mit válasszanak”. 
Kalamár úgy tudja, már betel-
tek a helyek a 3 csillagos szállo-
dákban Tusnádfürdőn, azoknál 
viszont, akik csupán szállást 

tudnak biztosítani, egyelőre vi-
szont nem rózsás a helyzet.

Megköszönik
a visszajárók hűségét
Csíkszeredában a Fenyő 

Hunguest Hotelben ugyan-
olyan mértékű az érdeklődés, 
mint tavaly. 

– Évről évre vannak visszaté-
rő vendégeink, akik megszokták 
és igénylik az általunk biztosí-
tott szolgáltatásokat – közölte 
Tódor Erika. A szálloda ügyve-
zető igazgatója szerint inkább a 
külföldi piacot célozták meg, je-
len pillanatban 80-90%-os érté-
kesítésnél állnak. Eltérés abban 
mutatkozik, hogy míg korábban 
már nyár végén, ősz elején je-
gyeztek szilveszteri foglalásokat, 
idén ezek kitolódtak november 
végére, december elejére. 

– Nem drágítottunk, a tavalyi 
árakkal várjuk idén is vendégein-
ket. Különlegesség, hogy mivel 
jövőben lesz 10 éves a felújított 
Fenyő szálloda, egy újévi vissza-

hívásos reggelivel köszönjük meg 
törzsvendégeinknek a bizalmat – 
jelezte Tódor Erika.

– Korán megtörténtek a hely-
foglalások, jelentős az érdeklődés 
– állította Becze Máthé Gyöngy-
vér, a Hargita Vendégváró étterem 
vezetője. 

– Mi az idősebb korosztály 
számára szervezünk szilveszte-
ri mulatságot. Személyenként 
180 lejbe kerül a részvétel, ami-
ért minőségi étel-ital kínálattal 
szolgálunk, emellett pedig meg-
hívtuk Delhussa Gjon énekest 
is, aki az újévre virradóan szó-
rakoztatni fogja a közönséget 
– közölte.

Farkas Leila, a Hotel Salvator 
értékesítési vezetője arról szá-
molt be, hogy náluk már egy na-
gyobb csoport lefoglalta a szál-
lodát szilveszterre. Idén is lesz 
egy mindenki számára nyitott, 
svédasztalos, élőzenés, hajnalig 

tartó mulatozás, amely 145 lej-
be kerül fejenként – erre főként 
a városból várnak ünnepelni vá-
gyókat. 

– A kulináris estjeink foly-
tatásaként ennek a vacsorának a 
Világkörüli Utazás nevet adtuk, 
amelyben a székely ízek után 
olasz, görög, indiai ételeket kós-
tolhatnak meg a vendégek, amit 
majd egy hagyományos angol 
reggelivel fejezhetnek be – ígér-
te a menedzser.

A Gyimesekbe disznót
vágni mennek
– 95%-ban lefoglalták a he-

lyeket a gyimesekben, számolt be 
Prezsmer Fülöp, a Gyimesvölgyi 
Turisztikai Egyesület elnöke, 
aki elmondta, hogy akik a Gyi-
mesekbe jönnek szilveszterezni, 
általában több napra érkeznek 
és a hagyományőrző programok 
azok, amik idecsalogatják őket, 
mint például a disznóvágás, vagy 
pedig a lovasszánozás. A mi ven-
dégeink a falusi életbe szeret-
nének betekintést nyerni, ezért 
olyan programcsomagokkal vár-
ják őket a vendéglátóegységeket 
működtető helyiek, amik megfe-
lelnek az elvárásoknak. Így szo-
kott lenni, hogy a szilveszter előtt 
a vendégek részvételével levágott 
disznóból készül az ünnepi vacso-
ra. Idén, mivel hétvégére esik a 
szilveszter, elég rövid az időkeret, 
amibe ezeket be kell majd sűríte-
ni, de igyekszünk, hogy minden 
beleférjen – számolt be a turisz-
tikai egyesület elnöke. Természe-
tesen idén sem hiányozhatnak az 
élőzenés mulatságok, valamint a 
hagyományos gyimesi táncokat és 
énekeket felvonultató szórakozta-
tó előadások sem.

Új évet köszöntők. A megye vendéglátósai többnyire pozitívan nyilatkoztak a várható szilveszteri bevételekről

Falusi héTvége 100, díszvacsora 150, NégyNapos piheNés 1100 lejTől

Szilveszteri mulatságok – az igényeknek megfelelően

Gyergyó: hagyományos kosaras bál 

Gyergyószentmiklós legrégebbi vendéglátó-ipari egységében, a Szi-
lágyi vendéglőben már minden hely foglalt szilveszterre. Magyar-
országról, Margitáról, illetve a városból várnak vendégeket. Bartalis 
Tibor ügyvezető a Duna-deltából hozott süllőt az ünnepi alkalom-
ra, de idén is terítékre kerül a kacsasült vöröskáposztával. A szemé-
lyenkénti 170 lejes menü tartalmaz egy deci erős italt és fejenként fél 
liter bort, illetve az éjféli pezsgőt. Törzsvendégeknek 5 százalékos 
kedvezmény jár. 

A szárhegyi Torzsások Turisztikai Egyesület mintegy ötven ven-
déget vár Magyarországról többnapos év végi programra, amelynek 
fénypontja lesz a szilveszter éjszakai kosaras bál. – Igyekszünk mi-
nél többet megmutatni hagyományainkból, szokásainkból, hiszen 
ezért szeretnek hozzánk járni a turisták – magyarázta Gáll Kinga, az 
egyesület elnöke, kifejtve, vendégeik többnyire visszajáró szilveszte-
rezők, akik hónapokkal korábban jelezték már a foglalást. Egynapi 
szállás, reggeli és vacsora 75 lej, aki ebédet is igényel, 25 lejt még rá 
kell fizetnie. ( J. A.)

Udvarhely: sziporkázó szilveszter

Igyekezniük kell a foglalással mindazoknak, akik a szilveszteréj-
szakát valamelyik szállodában vagy vendégházban szeretnék töl-
teni. A székelyudvarhelyi Gondűző Szállodában, ahol három-, 
négy-, illetve ötéjszakás ajánlatokkal várják a vendégeket, még 
nem fogytak el a kiadó szobák, de hamarosan telt házat jelen-
tenek – tudtuk meg Kovács Júliától. A szálloda marketingese 
szerint az utazási irodákban közzétett, szilveszteri csomagaján-
lataikra nagyon sokan jelentkeztek, főleg belföldi vendégek. A 
csomagokban szervezett szilveszteri ünnepség is található, ame-
lyen négyfogásos vacsorával, zenés mulatsággal és rövid kulturá-
lis műsorral szórakoztatják majd a vendégeket. A Küküllő Szál-
lodában ugyancsak szaporodnak a szilveszteri foglalások – adta 
tudtunkra Lőrinc Emese. A recepciós azt mondta, a többnyire 
külföldről, főleg Magyarországról érkező vendégek itt is csoma-
gokban válogathatnak a szálloda ajánlataiból. A Sziporkázó Szil-
veszter Székelyföldön nevet viselő csomag négyéjszakás szállást 
biztosít, szilveszter éjszakáját ünnepi díszvacsorával, sorsolással 
és mulatsággal teszi színesebbé. 

Azoknak sem árt igyekezniük, akik kulcsosházban köszön-
tenék az újévet. – 99 százalékban lefoglalták már a házakat – 
mondta el Nagy Árpád. 

Az Erdélyi vendégházak internetes honlap, illetve a zetelaki 
víztározó közelében található több vendégház tulajdonosa kö-
zölte: nem szoktak szilveszteri programokat szervezni, mert 
akik ezeket a házakat bérlik, többnyire szabadon szeretnék el-
tölteni az időt. „Ha viszont akad kérés, tudunk szervezni kü-
lönböző foglalkozásokat” – jelezte Nagy. (B. Zs.)


