
 

 

 

OFERTA SPECIALA 

CRACIUN 2018 la Pensiunea CASA POVESTE 

 

22 – 26 Decembrie 2018 

(4 nopti de cazare / 5 zile) 

Oferta include:  

 Acces gratuit la Parc Aventura 

 

                                                    22 Decembrie 2018 

 BUN VENIT incepand cu ora 12.00!  

o Stropit cu tuică fiarta, vin fiert, afinata, pelinas, prajituri si placinte. 

 

 Programul zilei:  

o Incepand cu orele 14.00 sunteți invitați sa participati activ la obiceiul 

din strabuni al tăierii porcului si preparării acestuia. Va veți infrupta din 

pomana porcului unsa cu mamaliguta, lapte acru, murături si alte 

bunatati. Bineînțeles ca totul va fi stins cu tuica fiarta, vin fiert, palinca, 

afinata si pelinas 

 Cina imbelsugata de bun-venit. 

23 Decembrie 2018 

 Mic dejun imbelsugat cu preparate tradiționale din carne de porc, lactate, 

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

o Program de voie: sanius, ski, bulgareala, parc aventura, ieșirea la 

mănăstirile din zona,participare la slujba de Crăciun sau la spectacolul 

cu tradițiile bucovinene din piața orașului.  

 Cina  va fi plină de voie buna in compania bucatelor traditionale. 

24 Decembrie 2018 

 Mic dejun imbelsugat cu produse tradiționale din carne, lactate, zacusca, 

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

 Programul zilei: 

o Program de voie: sanius, ski, bulgareala, parc aventura, ieșirea la 

mănăstirile din zona,participare la slujba de Crăciun sau la spectacolul 

cu tradițiile bucovinene din piața orașului.  



 

 

o Vom împodobi pomul in așteptarea lui Mos Crăciun si a colindătorilor. 

Cetele de colindători ne vor trece pragul arătându-ne obiceiurile 

populare din zona. 

 Cina din Ajunul Craciunului va fi plină de surprize, voie buna si o masa 

imbelsugata, care va fi savurata pe muzica live si se va prelungi pana noaptea 

târziu cu dansuri pentru toate preferintele. 

25 Decembrie 2018 

 Brunch cu toate bunatatile din camara.  

 Programul zilei : 

o Plimbare cu sania cu zurgalai, sanius, ski, parc aventura, plimbare pana 

pe vârful Rarau. 

 Cina: serbare câmpenească: grătar in aer liber, cotlete, carnaciori, frigărui din 

porc si pui, tuica fiarta, palica, garnituri diverse, murături asortate, băuturi la 

alegere, toate in jurul focului de tabăra.  

26 Decembrie 2018 

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

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

Pret pachet:  

 490 EUR/persoana pentru camerele 4* (1-9)   

 550 EUR/persoana pentru camerele Superioare (10-14)  

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 5 zile din momentul confirmării disponibilitatii, care nu se returnează in 

caz de anulare. 

Diferenta se va achita cu minim 30 zile inainte de sosire, dar nu mai târziu de 1 

Decembrie 2018. Neplata acesteia in termen, se considera anulare a rezervarii. 

Relatii si alte detalii la tel. +40753 040 070 



 

 

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

 

 

 


