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Revelionul în Sibiu: deRevelionul în Sibiu: deRevelionul în Sibiu: deRevelionul în Sibiu: deRevelionul în Sibiu: de
la gratis la 3.000 de leila gratis la 3.000 de leila gratis la 3.000 de leila gratis la 3.000 de leila gratis la 3.000 de lei

Sărbătorirea trecerii dintre ani este gândită în fel şi chip, de la simplu la complex, de gazdele
din Sibiu, fie ele cluburi sau hoteluri. Dacă nu ne-am făcut niciun plan să plecăm din oraş în
noaptea de Revelion, trebuie să ştim că sunt zeci de oferte de la cluburile şi pub-urile din
oraş, restaurante, până la pensiuni sau hoteluri. Cu toate acestea, la ultimele destinaţii
trebuie să facem un popas de minim două nopţi, de cele mai multe ori, dacă vrem să ne
bucurăm de seara ce ne duce către 2015. Costul unui astfel de pachet la o pensiune
decentă porneşte de la circa 300 de lei de persoană într-o cameră dublă, cazare cu masă.
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