OFERTĂ SPECIALĂ
Paște 2020 în Bucovina
La Pensiunea-Muzeu CASA POVESTE
17 Aprilie- 21 Aprilie 2020
(4 nopți de cazare / 5 zile)

17 Aprilie 2020



BUN VENIT ! stropit cu afinată, pelinaș și plăcinte.
Cina după un drum lung, o masă bună după pofta sufletului, ori de dulce ori de
post.
18 Aprilie 2020

Mic dejun: cu produse tradiționale din carne, lactate, zacuscă, ouă preparate în fel
și chip, dulcețuri de casă și bacarăi (dulciuri)
Programul zilei:
o Sunteți invitați să participați activ la obiceiul din străbuni al încondeierii ouălor.
Cina din ajunul Învierii va fi plină de bucate îmbelșugate și voie bună. După
cină, vă invităm să participați la slujba de Înviere și să luați Lumină de la una
din bisericile sau mănăstirile din zonă.
19 Aprilie 2020


Ora 01.30 Gustarea de după slujba de Înviere: Vă invităm să ciocnim un ou
roșu și să gustăm din bunătățile pregătite special pentru această ocazie.



Între orele 11.00 – 13.30 Brunch: îmbelșugat cu produse tradiționale din
carne, drob, lactate, ouă preparate în fel și chip, dulcețuri de casă și bacarăi
(dulciuri)



Programul zilei:
o Program de voie : acces Parc Aventura, ieșiri la mănăstiri, participare
la slujbele din ziua Învierii sau vizitarea altor obiective turistice din zonă

(Herghelia Lucina, Lacul Iezer, plimbare Telegondola Rarău, Codrii
Seculari sau Cheile de la Moara Dracului)


Cina: masa festivă de Paște va fi savurată în compania muzicii și se va
prelungi până noaptea târziu cu dans și bună-dispoziție.
20 Aprilie 2020



Între orele 11.00 – 13.30 Brunch: îmbelșugat cu produse tradiționale din
carne, drob, lactate, ouă preparate în fel și chip, dulcețuri de casă și bacarăi
(dulciuri)



Programul zilei:
o Program de voie : acces Parc Aventura, ieșiri la mănăstiri, participare
la slujbele din ziua Învierii sau vizitarea altor obiective turistice din zonă
(Herghelia Lucina, Lacul Iezer, plimbare Telegondola Rarău, Codrii
Seculari sau Cheile de la Moara Dracului)



Cina: serbare câmpenească: grătar în aer liber, cotlete, cârnăciori, garnituri
diverse, murături asortate, băuturi la alegere (vin fiert, țuică fiartă, pălincă),
toate în jurul focului de tabără.
21 Aprilie 2020




Mic dejun îmbelșugat să vă țină de saț până ajungeți acasă!
Drum bun, la revedere și vă mai așteptăm pe la noi !

Preț pachet:


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



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

Oferta include:
 Acces gratuit la Parc Aventura

Condiții:
Pentru copii între 0-6 ani sejurul este gratuit dacă dorm în pat cu părinții
Pentru copii între 6-12 ani oferim o reducere de 50% din prețul sejurului
Pentru copii peste 12 ani plata integrală a sejurului.

Nu se poate oferi camera dublă în regim de single.
Condiții de rezervare:
50% avans în 3-5 zile din momentul confirmării disponibilității, care nu se returnează
în caz de anulare.
Diferența se va achita cu minim 30 zile înainte de momentul sosirii, dar nu mai târziu
de 31 Martie 2020. Neachitarea diferenței la termen se consideră anulare.
Relații și alte detalii la tel.0753 040 070
Vă informăm că structura sejurului este orientativ ă și poate suferi modificări.

