
Oferta Paște 2017 

Cazare cu demipensiune (intrare cu cină, ieșire cu mic dejun) 

Preț: 300 lei/noapte/persoană 

 Pachetul include masa festivă: 

 Meniu masa festivă: Preparate traditionale specifice Bucovinei:antreu,ciorba si friptura de 

miel,sarmalute,pasca.  

 Băuturile nealcoolice incluse la masa festivă: Apa plata/minerala,cafea,suc 

natural/carbogasos. 

 Băuturile alcoolice incluse la masa festivă: Vin natural la carafa alb/rosu,tuica/palinca 

naturala de prune,afinata.  

 Condițiile rezervării: 

 Pachet sejur minim: 4 nopți. Data de intrare: 14.04.2017. Check-in: după ora 14, check-out: 

înainte de ora 12. 

 Unitatea se închiriază unui singur grup dar și individual 

 Numar minim de persoane pentru rezervare: 2 

 Număr locuri disponibile: 40, distribuite în 18 camere cu băi proprii. 

 Copiii sub 6 ani: gratuit 

 Copiii între 6 ani și 12 ani au reducere de 50% din preț fără pat suplimentar 

 Avans la rezervare: 50% 

 Dacă alegeți sejurul minim de 4 nopți, prețul/sejur/persoană este de 1200 lei. 

Program: 

Vineri:14 Aprilie 

 Bun venit:Va intampinam cu traditionalele placinte poale-n brau,alaturi de un paharel de 

afinata si tuica naturala. 

 Cina:Puteti participa la slujba Prohodul Domnului la Manastirea Voronet situata la 10 

minute de pensiune. 

Sambata:15 Aprilie 

 Mic-dejun tip buffet 

 Participarea alaturi de mesteri populari la incondeierea oualelor, care vin cu mare drag sa 

va arate aceasta traditie. 

 Cina 

 Slujba de Inviere la Manastirea Voronet. 

 Hristos a Inviat!!! 

 Dupa slujba de Inviere va asteptam sa simtim impreuna bucuria Invierii Domnului Iisus 

Hristos gustand din preparatele traditionale:oua rosii,drob,pasca,cozonac alaturi de 

tuica,afinata si vin. 



 

Duminica: 16 Aprilie 

 Buffet din cosul pascal. 

 Si cum traditia spune ca in prima zi a Pastelui,cine se spala cu apa inrosita de oul sfintit,va 

fi tot anul rumen in obraji si sanatos. 

 Cina. 

 Masa festiva de Pasti cu muzica live,si diferite sortimente de mancaruri:antreu cu produse 

traditionale,ciorba si friptura de miel,sarmalute cum numai in Bucovina gasesti,pasca si 

cozonac. 

Luni:17 Aprilie 

 Mic-dejun buffet 

 Cina Campeneasca:platouri traditionale,gratar in aer liber,unde puteti servi vin si tuica 

fiarta insotita de distractii si voie buna. 

Marti:18 Aprilie 

 Mic-dejun buffet 

 Ramas bun de la clienti!!! 

 

     

 


