
 
 

 
 

OFERTA SPECIALA 

Paste 2018 in Bucovina 

 La Pensiunea-Muzeu CASA POVESTE 

 

06 Aprilie- 09 Aprilie 2018 

(3 nopti de cazare / 4 zile) 

 

06 Aprilie  2018 

 BUN VENIT! stropit cu afinată, pelinas si cozonac. 

 Cina după un drum lung, o masa buna, dupa pofta sufletului, ori de dulce ori de post. 

 

07 Aprilie  2018 

Mic dejun: cu produse tradiționale din carne, lactate, zacusca, oua preparate in fel si chip, dulceturi 

de casa si bacarai (dulciuri) 

Programul zilei:  

o Sunteți invitați sa participati activ la obiceiul din strabuni al incondeierii oualelor.  
 

 Cina din ajunul Invierii va fi plină de bucate imbelsugate si voie buna. Dupa cina, va invitam sa 

participati la slujba de Inviere si sa luati Lumina de la una din bisericile sau manastirile din 

zona. 

 

08 Aprilie  2018 

 Ora 01.30 Gustarea de dupa slujba de Inviere: Va invitam sa ciocnim un ou rosu si sa 

gustam din bunatatile pregatite special pentru aceasta ocazie. 

 

 Intre orele 11.00 – 13.30 Brunch: imbelsugat cu produse tradiționale din carne, drob, lactate, 

oua preparate in fel si chip, dulceturi de casa si bacarai (dulciuri) 

 



 
 

 Programul zilei: 

o Program de voie: acces parc aventura, ieșiri la mănăstiri, participare la slujbele din ziua 
Invierii sau vizitarea altor obiective turistice din zona (Herghelia Lucina sau Cheile de la 
Moara Dracului) 
 

  Cina: masa festivă de Paste va fi savurata pe muzica live si se va prelungi pana noaptea 
târziu cu dans si buna-dispozitie.  

 

09 Aprilie  2018 

 Mic dejun imbelsugat să va țină de sat pana ajungeti acasă! 

 Drum bun, la revedere si va mai așteptăm pe la noi ! 

 

Pret pachet:  

 1290 RON/persoana pentru camerele 4*  (1-9)   

 1450 RON/persoana pentru camerele Superioare  (10-14)  

Pentru prelungirea sejurului costurile sunt : 

 340 RON/persoana/noapte pentru camerele 1-9 (4*) 

 390 RON/persoana/noapte pentru camerele 10-14 (Superioare)  

Oferta include:  

 Acces gratuit la Parc Aventura 

 

Conditii: 

Pentru  copii intre 0-6 ani sejurul este gratuit dacă dorm in pat cu părinții 

Pentru copii intre 6-12 ani oferim o reducere de 50% din pretul sejurului 

Pentru copii peste 12 ani plata integrala a sejurului. 

Nu se poate oferi camera dubla in regim de single. 

Conditii de rezervare: 



 
 

50% avans in 3-5 zile din momentul confirmării disponibilitatii, care nu se returnează in caz de 
anulare. 

Diferenta se va achita cu minim 30 zile inainte de momentul sosirii, dar nu mai târziu de 15 Martie 
2018. Neachitarea diferentei la termen se considera anulare. 

Relatii si alte detalii la tel.0753 040 070 

Va informam ca structura sejurului este orientativa si poate suferi modificari. 

 


