Casa Maris
Şesuri

Bine aţi venit!
Dorim să vă prezentăm domeniul
nostru Şesuri în toată diversitatea
sa, să vă strârnim curiozitatea şi
să vă convingem să ne vizitaţi.
Viaţa de aici, oamenii, natura şi
nu în ultimul rând casele noastre vă
vor vrăji și vă vor lăsa o impresie
profundă şi trainică. Natura, arta
şi tradiţia se împletesc pentru acreea
o experienţă unică. Ne dorim din
toată inima să vă simţiţi bine aici
la noi pe Şesuri.
Lilli Steier & Volker Bulitta

2

Casa Mariş

Şesuri

3

Casa Mariş

Această casă a fost începutul, aici

locuibilă de 200 de metri pătraţi şi

a început povestea noastră pe

90 de metri pătraţi în anexă, casa

Şesuri. Eram conștienți, că această

oferă loc pentru patru persoane

casă specială are nevoie de un

în camere spaţioase. Frumusețea

amplasament deosebit. L-am găsit

naturii înconjurătoare, biblioteca

şi azi ne bucurăm de priveliştea

alcătuită cu profundă sensibili-

de vis pe care ne-o oferă.

tate, colecţia impresionantă de
tablouri aparținând unor artişti

Casa Mariș se află pe un deal

români şi interiorul de excepţie

al proprietăţii noastre vis-a-vis

creează

de mănăstirea „Schimbarea la

de

Faţă”, numită după sărbătoarea

timpului liber.

o

plăcută

atmosferă
pentru

deosebit

petrecerea

ortodoxă din luna august, când
natura îşi schimbă ”faţa”. O vedere panoramică superbă până
la munţii Ucrainei şi la Munții
Rodnei creează o senzaţie de
depărtare, sălbăticie şi linişte.
Casa veche de peste o sută de
ani a fost restaurată din temelii
de către noi în 2006, și adaptată
cerinţelor actuale. Cu o suprafață
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Pe

lângă

antichităţile

atent

selecţionate, găsiţi în casă şi
piese din moştenirea celebrului
scriitor de călătorie britanic, Sir
Patrick Leigh Fermor, decedat în
2011. Acesta a călătorit în anii ’30
ai secolului trecut de la Hoeck
van Holland până la Constantinopol, drumul său trecând şi prin
România. Patruzeci de ani mai
târziu, el şi-a descris călătoria în
celebra lucrare „Time of Gifts“
(O vreme a darurilor). Azi, puteţi
găsi biroul său de lucru, în
biblioteca noastră de pe Şesuri.
Panorama şi vasta întindere a
proprietăţii vă vor capta şi vă vor
lăsa o impresie de neuitat. Casa
Mariș este locul ideal pentru
odihnă, relaxare şi inspiraţie.
La parter se află sufrageria
şi în continuarea ei bucătăria
deschisă, biblioteca şi toaleta
pentru oaspeţi.
Bucătăria

este

foarte

bine

dotată, de la maşina de spălat
vase

până

la

paleta,

bine

asortată de condimente de cea
mai bună calitate.
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La parter se află sufrageria şi în continuarea ei
bucătăria deschisă, biblioteca şi toaleta pentru
oaspeţi.
Bucătăria este foarte bine dotată, de la maşina
de spălat vase până la paleta, bine asortată de
condimente de cea mai bună calitate.
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La mansarda șurii de lângă casă se află un
dormitor spațios, iar la parter se găsesc o
cameră de zi și o cameră de baie.
În bibliotecă și în casă vă stă la dispoziţie
o gamă largă de cărți beletristice, inclusiv
o selecție de lucrări despre cultura, arta şi
istoria românească. Bineînțeles, că vă stau la
dispoziție și ghiduri de călătorie sau hărţi turistice și că aveți acces la Internet prin W-LAN.
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La mansarda șurii de lângă casă se află un dormitor spațios, iar la parter se găsesc o cameră
de zi și o cameră de baie.
Ne permitem să subliniem faptul că, Casa Maris
împreună cu anexa alăturată, nu este potrivită
pentru copii sub zece ani, datorită dotărilor şi
condiţiilor structurale. Pentru familii cu copii mai mici, celelalte case ale noastre oferă
condiții ideale.
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Vacanta
dumneavoastra
pe Şesuri
Șederea dumneavoastră la noi va fi

Highland şi oferim oaspeţilor

de neuitat. Veți trăi experienţe noi

noştri din întreaga lume case de

şi vă veți bucura de ospitalitatea

vacanţă deosebit de frumoase,

oamenilor, veți redescoperi natura,

care sunt unice în Maramureş

care în alte părţi s-a pierdut de

prin locaţia şi facilităţile, pe care

mult și vă veți simți ca acasă, într-

le oferă. Din 2005 dezvoltăm

un loc mirific și plin de inspiraţie.

această

proprietate

împreună

cu angajaţii noştri români, pas
Domeniul se află în Carpaţii

cu pas. Șesuri este un proiect

de Nord-Vest ai României și

complex cu pretenții de sustena-

reprezintă un giuvaer a regi-

bilitate şi al respectului pentru

unii, având o floră şi o faună

creaţie.

incredibil
Fiind

de

parc

Casele

noastre

natural la o altitudine de 750 de

Şesuri

deasupra

metri, domeniul Șesuri oferă o

răspândite pe o zonă extinsă şi se

panoramă splendidă a munţilor

integrează armonios în natură.

şi a parcurilor naturale din jurul

Ele completează frumosul peisaj

său. Pe o suprafață de peste 100

cultural al regiunii prin autenti-

de hectare, noi ne ocupăm de

citatea lor. Aceste case originale

întreţinerea peisajelor în mod

au fost amenajate de noi pentru a

traditional, creştem vaci din rasa

fi locuite, sunt foarte confortabile
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moşia
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şi îndeplinesc cele mai înalte

început poate fi, să faceți câteva

standarde.

cumpăraturi la agricultorii din

şi

Arta,

literatura

antichităţile

creează

aici

o

vecinătate.

atmosferă de linişte, relaxare,
şi mai ales de inspiraţie. De aici

Casele noastre sunt puncte de

puteţi explora natura deosebit de

plecare ideale pentru drumeţii,

variată şi frumoasă, care începe

mai scurte sau mai lungi, pe

încă de la uşa casei.

trasee marcate, care vă invită
să le urmaţi. Călare pe huţulii

Pajiștile

din

jur

şi

întregul

noștri, o rasă de cai originară

teren sunt cosite în fiecare an

din Munţii Carpaţi, veţi putea

manual, cu mare grijă. Prin

face explora peisajul montan

urmare, găsiţi la noi o floră rară

original, într-un mod cu totul

şi protejată cu orhidee, gladi-

special.

ole sălbatice, plante carnivore,

împrejurimile

bumbăcărițe şi multe alte plante.

noastre mountainbike. Vă puteţi

La fel de impresionantă este şi

răsfăţa chiar și cu activităţi de

fauna cu urşi bruni, lupi, râşi,

vânătoare pe cele peste zece

pisici sălbatice, vidre, căprioare,

mii de hectare ale domeniului

cerbi, vulturi, şi o diversitate de

nostru de vânătoare.

Sau

puteţi

descoperi

cu

bicicletele

păsări rare, cum ar fi pupăza
şi

grangurul.

In

plimbările

dumneavoastră veţi întâlni şi o
mare diversitate de fluturi şi alte
insecte.
Şi cu animalele noastre vă veţi
întâlni după ce faceți doar câțiva
paşi. Copiii dumneavoastră vor
fi încântaţi. Ne dorim în mod
special să intrați în contact cu
oamenii de aici, şi să cunoaşteţi
ospitalitatea acestora. Un bun
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Sosire

Preturi

Cu autoturismul:

Cu avionul:

Sezonul de vârf:

Ședere minimă de 3 nopți: 450 €

Domeniul cu cele patru case de

Aeroportul Cluj-Napoca se află

6 iunie 2021 – 25 sep. 2021

Orice noapte suplimentară: 150 €

vacanţă se află în nord-vestul

la o depărtare de circa 3 ore de

5 iunie 2022 – 24 sep. 2022

Săptămâna: 990 €

României, deasupra localităţii

mers cu autoturismul (172 km).

Ședere minimă de 6 nopți:

* Ședere minimă de 6 nopți:

Botiza, în judeţul Maramureş, la

Aeroportul

1.100 €

900 €

o altitudine de 700 de metri dea-

deservit de diferite companii

Orice noapte suplimentară: 185 €

supra nivelului mării. Distanţa

aeriene, printre care și Lufthansa,

Săptămâna: 1.240 €

până la graniţa cu Ungaria este

WizzAir sau Tarom.

Cluj-Napoca

este

24 oct. 2021 – 11 dec. 2021

de circa 150 km, iar până la cea
aeroportul

Târgu

În extra sezon:

Mureş

Sezonul principal:

9 ian. 2022 – 26 mar. 2022

28 mar. 2021 – 5 iunie 2021

16 oct. 2022 – 16 dec. 2022

cu Ucraina de circa 30 km. Cel

Şi

mai apropiat oraş este Sighetul

este potrivit, el aflându-se la o

26 sep. 2021 – 23 oct. 2021

8 ian. 2023 – 25 mar. 2023

Marmației (ca. 38 km). În apro-

distanţă de 3,5 ore (210 km) de

12 dec. 2021 – 8 ian. 2022*

Ședere minimă de 3 nopți: 405 €

piere, la o distanţă de 15 km linie

mers cu mașina.

27 mar. 2022 – 4 iunie 2022

Orice noapte suplimentară: 135 €

aeriană, se află Parcul Naţional

25 sep. 2022 – 15 oct. 2022

Săptămâna: 880 €

Munții Rodnei şi Parcul Natural

17 dec. 2022 – 7 ian. 2023*

Munții Maramureşului.

Când se face rezervarea se percepe un avans de 50% din preţul chiriei.
Toate impozitele și taxele, consumul de gaz, apă, electricitate și lemne de
foc, folosirea prosoapelor şi a lenjeriei, curăţenia finală, precum şi consumabilele, cum ar fi detergenţi şi produse de curăţat, hârtie igienică,
condimente şi multe altele, sunt incluse in preţul chiriei.
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Ne bucuram de vizita
dumneavoastra!
mail@sesuri.com
www.sesuri.com

