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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



Casa Cosma

Domnul Cosma a fost un om  

absolut autentic: un ţăran simplu 

din Botiza, cu frică de Dumne-

zeu, citit şi în acelaşi timp, un 

șmecher mare și drag. Ne amin-

tim cu plăcere de el. Casa îi 

poartă numele.

Casa veche de 150 de ani a fost 

restaurată de noi din teme-

lii în 2008 şi totodată a fost 

adaptată cerinţelor actuale. Cu o 

suprafaţă de locuit de 100 metri 

pătrați, ea oferă spațiu pentru 

patru persoane, într-un ambi-

ent confortabil. Casa luminoasă 

și însorită este confortabilă și 

dotată modern, păstrându-și 

caracterul său individual prin  

numeroase elemente tradiţionale.

Casa Cosma se află în mijlocul  

unei livezi mari, vis-a-vis de  

proprietatea noastră de pe 

dealurile din faţă. La casă se 

ajunge pe un drum de acces 

privat, la capătul căruia se află 

o frumoasă poartă de lemn 

maramureșeană. Casa este un 

refugiu ideal pentru familii cu 

copii. Mica fermă a lui Mihai 

şi Florentina, aflată puțin mai 

jos de casă, are tot ceea ce-i po-

ate interesa pe copii, iar cei doi  

proprietari vă aprovizionează cu 

plăcere cu lapte, ouă şi brânză.

Herzlich willkommen 
auf Şesuri!

ŞesuriCasa Cosma4 5



ŞesuriCasa Cosma6 7

În partea din faţă a casei se află 

pridvorul tradiţional tipic pen-

tru Maramureş cu sculpturi fru-

moase şi bănci de șezut. De aici 

aveţi o privelişte minunată asu-

pra Munţilor Rodnei şi Țibleș şi 

asupra moșiei noastre, situată 

pe partea cealaltă a văii.

Casa este un punct de plecare  

ideal pentru iubitorii de natură, 

cultură, drumeţii sau de 

vânătoare, pentru a explora me-

diul încă nealterat. Mănăstirile 

şi bisericile istorice din lemn, 

precum și muzeele sau pieţele 

din Sighet şi din satele din jur 

reprezintă o destinaţie ideală de 

excursie.



La parterul casei se află o bucătărie spaţioasă 

și bine echipată, camera de zi şi baia.
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La etaj vă aşteaptă un dormitor mare şi un 

spaţiu de dormit deschis.

În casă găsesc ghiduri de călătorie, hărţi turis-

tice şi o colecţie mare de jocuri, precum şi cărţi 

alese cu dragoste pentru copiii dumneavoastră. 

Bineînţeles că aveţi şi acces la Internet prin  

W-LAN. 

Grădina oferă spaţiu pentru grătar şi pentru 

foc de tabără. Un șopron acoperit și panorama 

divină vă invită să mai leneviți pe-afară. 
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Șederea dumneavoastră la noi va fi 

de neuitat. Veți trăi experienţe noi 

şi vă veți bucura de ospitalitatea 

oamenilor, veți redescoperi natura, 

care în alte părţi s-a pierdut de 

mult și vă veți simți ca acasă, într-

un loc mirific și plin de inspiraţie. 

Domeniul se află în Carpaţii 

de Nord-Vest ai României și 

reprezintă un giuvaer a regi-

unii, având o floră şi o faună 

incredibil de impresionantă. 

Fiind amplasat într-un parc 

natural la o altitudine de 750 de 

metri, domeniul Șesuri oferă o 

panoramă splendidă a munţilor 

şi a parcurilor naturale din jurul 

său. Pe o suprafață de peste 100 

de hectare, noi ne ocupăm de 

întreţinerea peisajelor în mod 

traditional, creştem vaci din rasa 

Highland şi oferim oaspeţilor 

noştri din întreaga lume case de 

vacanţă deosebit de frumoase, 

care sunt unice în Maramureş 

prin locaţia şi facilităţile, pe care 

le oferă. Din 2005 dezvoltăm 

această proprietate împreună 

cu angajaţii noştri români, pas 

cu pas. Șesuri este un proiect 

complex cu pretenții de sustena-

bilitate şi al respectului pentru 

creaţie.

Casele noastre de pe moşia 

Şesuri deasupra Botizei sunt 

răspândite pe o zonă extinsă şi se 

integrează armonios în natură. 

Ele completează frumosul peisaj 

cultural al regiunii prin autenti-

citatea lor. Aceste case originale 

au fost amenajate de noi pentru a 

fi locuite, sunt foarte confortabile  
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Vacanta  
dumneavoastra 
pe Şesuri



şi îndeplinesc cele mai înalte 

standarde. Arta, antichităţile 

şi literatura creează aici o 

atmosferă de linişte, relaxare, 

şi mai ales de inspiraţie. De aici 

puteţi explora natura deosebit de 

variată şi frumoasă, care începe 

încă de la uşa casei.

Pajiștile din jur şi întregul 

teren sunt cosite în fiecare an 

manual, cu mare grijă. Prin 

urmare, găsiţi la noi o floră rară 

şi protejată cu orhidee, gladi-

ole sălbatice, plante carnivore, 

bumbăcărițe şi multe alte plante. 

La fel de impresionantă este şi 

fauna cu urşi bruni, lupi, râşi, 

pisici sălbatice, vidre, căprioare, 

cerbi, vulturi, şi o diversitate de 

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 

început poate fi, să faceți câteva 

cumpăraturi la agricultorii din 

vecinătate.

Casele noastre sunt puncte de 

plecare ideale pentru drumeţii, 

mai scurte sau mai lungi, pe 

trasee marcate, care vă invită 

să le urmaţi. Călare pe huţulii 

noștri, o rasă de cai originară 

din Munţii Carpaţi, veţi putea 

face explora peisajul montan 

original, într-un mod cu totul 

special. Sau puteţi descoperi 

împrejurimile cu bicicletele 

noastre mountainbike. Vă puteţi 

răsfăţa chiar și cu activităţi de 

vânătoare pe cele peste zece 

mii de hectare ale domeniului 

nostru de vânătoare.
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Sezonul de vârf:
6 iunie 2021 – 25 sep. 2021 

5 iunie 2022 – 24 sep. 2022 

Ședere minimă de 6 nopți: 870 € 

Orice noapte suplimentară: 145 € 

Săptămâna: 960 € 

Sezonul principal:
28 mar. 2021 – 5 iunie 2021

26 sep. 2021 – 23 oct. 2021

12 dec. 2021 – 8 ian. 2022* 

27 mar. 2022 – 4 iunie 2022

25 sep. 2022 – 15 oct. 2022 

17 dec. 2022 – 7 ian. 2023*

Ședere minimă de 3 nopți: 330 € 

Orice noapte suplimentară: 110 € 

Săptămâna: 720 € 

* Ședere minimă de 6 nopți: 

660 €

În extra sezon:
24 oct. 2021 – 11 dec. 2021 

9 ian. 2022 – 26 mar. 2022

16 oct. 2022 – 16 dec. 2022 

8 ian. 2023 – 25 mar. 2023

Ședere minimă de 3 nopți: 270 € 

Orice noapte suplimentară: 90 € 

Săptămâna: 570 €  

Cu autoturismul:
Domeniul cu cele patru case de 

vacanţă se află în nord-vestul 

României, deasupra localităţii 

Botiza, în judeţul Maramureş, la 

o altitudine de 700 de metri dea-

supra nivelului mării. Distanţa 

până la graniţa cu Ungaria este 

de circa 150 km, iar până la cea 

cu Ucraina de circa 30 km. Cel 

mai apropiat oraş este Sighetul 

Marmației (ca. 38 km). În apro-

piere, la o distanţă de 15 km linie 

aeriană, se află Parcul Naţional 

Munții Rodnei şi Parcul Natural 

Munții Maramureşului.

Cu avionul: 
Aeroportul Cluj-Napoca se află 

la o depărtare de circa 3 ore de 

mers cu autoturismul (172 km). 

Aeroportul Cluj-Napoca este  

deservit de diferite companii  

aeriene, printre care și Lufthansa, 

WizzAir sau Tarom. 

Şi aeroportul Târgu Mureş 

este potrivit, el aflându-se la o 

distanţă de 3,5 ore (210 km) de 

mers cu mașina.

Sosire 

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 con-

sumabilele, cum ar fi detergenţi şi produse de curăţat, hârtie igienică, 

condimente şi multe altele, sunt incluse in preţul chiriei.

* Ședere minimă pe Şesuri 

Preturi



Ne bucuram de vizita  
dumneavoastra!

mail@sesuri.com
www.sesuri.com


