OFERTĂ SPECIALĂ
REVELION 2020-2021 la Pensiunea CASA POVESTE

Anunț important!
Datorită situației curente cauzate de COVID-19, pentru a asigura
siguranta și sănătatea dumneavoastră cât și a personalului Casa
Poveste, pachetul de sărbători poate fi oferit doar grupurilor ce
ocupă minim 2 camere, în vederea respectării distanțării sociale.

29 Decembrie 2020 – 02 Ianuarie 2021
(4 nopți de cazare / 5 zile)
Oferta include:
♦ Acces gratuit la Parc Aventura

29 Decembrie 2020
•
•

•

BUN VENIT începând cu ora 12.00! o Stropit cu țuică fiartă, vin fiert, afinată,
pelinaș, prăjituri și plăcinte.
Programul zilei:
o Program de voie, ski, săniuș, plimbare cu sania, plimbare pe munte,
bulgăreală.
Cina îmbelșugată de bun-venit.
30 Decembrie 2020

•
•

Mic dejun îmbelșugat cu preparate tradiționale din carne de porc, lactate,
zacuscă, oua preparate în fel și chip, dulcețuri de casă și bacarăi (dulciuri)
Programul zilei:
o Începând cu orele 11.00 sunteți invitați să participați activ la obiceiul din
străbuni al tăierii porcului și preparării acestuia. Vă veți înfrupta din
pomana porcului unsă cu mămăliguță, lapte acru, murături și alte

•

bunătăți. Bineînțeles că totul va fi stins cu țuică fiartă, vin fiert, palincă,
afinată și pelinaș
Cina va fi plină de voie bună în compania bucatelor tradiționale.
31 Decembrie 2020

•
•

•
•

Mic dejun îmbelșugat cu preparate tradiționale din carne de porc, lactate,
zacuscă, ouă preparate în fel și chip, dulcețuri de casă și bacarăi (dulciuri)
Sugestii pentru programul zilei:
o Vizitarea obiectivelor turistice din zonă: mănăstirile Voroneț, Moldovița,
Sucevița și Gura Humorului, săniuș, ski, relaxare în parc aventura,
plimbare până pe vârful Rarău, plimbare cu sania cu zurgălăi (în funcție
de condițiile meteo).
Pe seară vom primi urători și grupuri de tineri cu obiceiurile zonei
În seara festivă de revelion vor curge platouri cu bunătăți: antreuri, fripturi,
sarmale, pește, prăjituri, băuturile casei (vinul casei, palincă, pelinaș, afinată).
Muzica live ne va antrena la dans, ținând cont de siguranța dumneavoastră și
respectând cerințele de distanțare socială. La cumpăna dintre ani vom ciocni în
curtea pensiunii o cupă de șampanie, tort și bună-dispoziție.
01 Ianuarie 2021

•
•

Brunch îmbelșugat cu gustări calde și reci, ciorbă, fripturi, murături, prăjituri și
multă băutură.
Programul zilei:
o Program de voie: săniuș, ski, bulgăreală, saună, jacuzzi, parc aventura.
Sugestii pentru programul zilei:

•

o Vizitarea obiectivelor turistice din zonă: mănăstirile Voroneț, Moldovița,
Sucevița și Gura Humorului, săniuș, ski, relaxare în parc aventura,
plimbare până pe vârful Rarău, plimbare la Lacul Iezer, plimbare cu
sania cu zurgălăi.
Cina: serbare câmpenească: grătar în aer liber, cotlete, cârnăciori, frigărui din
porc și pui, țuică fiartă, palincă, garnituri diverse, murături asortate, băuturi la
alegere, toate în jurul focului de tabără.
02 Ianuarie 2021

•

Mic dejun îndestulat să vă țină de saț până ajungeți acasă.

Dacă v-a plăcut, vă mai asteptăm, drum bun și un an plin de căldură în suflet
și realizări pe toate planurile.
Preț pachet:
•

590 EUR/persoană pentru camerele 4* (6-10)

•

650 EUR/persoană pentru camerele Superioare (11-16)

Condiții:
Pentru copii între 0-6 ani sejurul este gratuit
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 cameră dublă în regim de single.
Condiții de rezervare:
20-25% avans în 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 1 Decembrie 2020. Neachitarea diferenței la termen se consideră anulare. Relații
și alte detalii la tel. +40753 040 070
Vă informăm că structura sejurului este orientativă și poate suferi modificări.

