
Telefon:0753040070
E-mail: rezervari@casapoveste.ro

CRĂCIUNÎN
BUCOVINA

2 2 D E C E M B R I E - 2 6 D E C E M B R I E

PetreceunCrăciundePoveste în
Bucovina, înconjuratdeceidragi,
fericire,voiebună,mâncare
tradițională, într-unlocdepoveste!



Mic dejun îmbelșugat cu produse tradiționale din carne, lactate, zacuscă, salate, ouă
preparate în fel și chip, dulcețuri de casă și bacarăi (dulciuri)

Programul zilei:
Program de voie: Relaxare in Spa Casa Poveste, sanius&ski pe Rarau Ski Resort, ieșire la
mănăstirile din zona (Voroneț, Moldovița, Sucevița și Gura Humorului), participare la
slujba de Crăciun sau la spectacolul cu tradițiile bucovinene din piața orașului.
Incepand cu ora 16 sunteti invitati la traditia Casa Poveste de a împodobi bradul de
Craciun si in așteptarea colindătorilor. Cetele de colindători ne vor trece pragul
arătându-ne obiceiurile populare din zonă.

Ofertă Specială Crăciun 2022
22Decembrie – 26Decembrie

2022
22 Decembrie – 26 Decembrie 2022

(4 nopțidecazare / 5 zile)

22 DECEMBRIE2022

Programul zilei: 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, pălincă, afinată și
pelinaș. Apoi program de voie sau relaxare în Spa Casa Poveste.

Mic dejun: Ori de Dulce ori de post
Îmbelșugat cu preparate tradiționale: ouă preparate în fel și
chip, zacuscă, dulcețuri de casă, legume, fructe, dulciuri,
carne de porc, lactate și altele.

BUN VENIT !
Cu plăcinte poale-n brâu și stropit cu vin fiert și
băuturile casei: afinată, pelinaș.

Cina după un drum lung, o masă bună la pofta
sufletului, ori de dulce ori de post.

Cina: va fi plină de voie bună în compania familiei și prietenilor degustând bucate
tradiționale din Bucovina cum doar la Casa Poveste există.

23 DECEMBRIE2022

24 DECEMBRIE2022



PRETURI PACHET

500 EUR/persoană pentru camerele 4 (1-9)

580 EUR/persoană pentru camerele 4 Superioare (11-14)

670 EUR/persoană pentru camerele 5 (15-16)

760 EUR/persoană pentru camera 5 Open-space (70 m2) (17)

720 EUR/persoană pentru Apartament 5 (18)

Oferta include:
Acces nelimitat: SPA Casa Poveste & Parc Aventura.

Mic dejun îmbelșugat să vă țină de saț până
ajungeți acasă!
Drum bun, mulțumim că ne-ați ales și vă mai
așteptăm pe la noi !

Moș Crăciun și o masă îmbelșugată, care va fi savurată pe
muzică live și dans, respectând normele COVID-19.

Mic dejun / Brunch: îmbelșugat cu produse tradiționale din carne,
drob, lactate, ouă preparate în fel și chip, dulcețuri de casă și
bacarăi (dulciuri).
Programul zilei :
Plimbare cu sania cu zurgălăi, Access în Spa Casa Poveste, ski și
săniuș pe Rarău Ski Resort sau plimbare până pe vârful Rarău.

Cina - serbare câmpenească: grătar în aer liber în jurul focului
de tabără copios cu cotlete, cârnaciori, frigărui din porc și
pui, scrijele Bucovinene, diverse garnituri, murături asortate

și băuturi la alegere.

25 DECEMBRIE2022

26 DECEMBRIE2022



• Pentru copii până în 5 ani sejurul este gratuit dacă dorm în pat cu
părinții.
• Pentru copii intre 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.

• 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 1 Decembrie 2022. Neachitarea diferenței la
termen se consideră anulare.
Relații și alte detalii la tel. 0753 040 070

Termeni și Condiții
Condiții:

Condiții de rezervare:

Vă informăm că structura sejurului este orientativă și poate suferi
modificări.


