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OFERTA PASTE 06-10.04.2018
4 NOPTI (5 ZILE) 1.200 lei / pers./sejur/loc in camera dubla twin
1400 lei/pers/sejur/loc in apartament
Supliment in apartament 700 lei
Copii pana in 7 ani au gratuitate(In camera cu parintii)
-copii de la 7-14 ani 400 lei(in camera cu parintii)
Conditii de rezervare;
Se percepe un avans de 50% la rezervarea ferma.Avansul se poate restitui in situatia in care anularea rezervarii
se face inainte de 01.03.2018.Diferenta de 50%se achita la 7 zile inainte de inceperea sejurului.Plata se va face
direct in contul nostru cu mentiunea de a transmite copia dupa OP pe adresa de email.
RO95RNCB0240023373990001-BCR Gura Humorului Suceava.
Preturile include TVA.

Vineri 06 aprilie
Bine ati venit!
Ne întâmpinăm oaspeţii cu binecunoscuta ospitalitate bucovineană, cu bauturi traditionale
si placinte poale-n brau.
Cina de post din Vinerea Mare

Seara, o cină dupa un drum lung, cu bucate de post, aşa cum este obiceiul în „Vinerea Mare’’
dar avem un meniu pentru cei care nu postesc!

Sambata 07 aprilie
Mic dejun – bufet copios cu preparate traditionale din bucataria noastra.
Program liber : vizita la Muzeul oualor incondeiate de la Moldovita, Manastirile Moldovita,
Sucevita, Putna, Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina din Gura Humorului,
relaxare la Complexul de Agrement Arinis,la piscina cu apa sarata in Gura Humorului
, plimbare cu telescaunul la partia Soimul
Cina
Pregatim cosul cu produse pentru sfintit.
Seara, participare la Slujba de Inviere la Manastirea HUMORULUI.
Dupa Slujba de Inviere, gazdele va asteaptă cu o gustare traditionala tip bufet.

Duminica 08 aprilie
Mic dejun – bufet preparate traditionale sfintite din cosul de Paste.
Pastrand traditia de a cinsti cum se cuvine acest moment va invitam, inainte de a
incepe degustarea bucatelor, sa ne spalam pe fata cu apa in care punem un ou rosu,
pentru a fi sanatosi si rosii ca oul si bani, cu convingerea ca nu vom avea paguba tot anul.
Concurs de ciocnit oua rosii.
Participare la Slujba de Paste Manastirea Humorului sau la cele din imprejurimi
CINA FESTIVA – bucate din Bucovina gatite cu dragoste si pricepere de bucatarii nosti

Luni 09 aprilie
Mic dejun – bufet copios cu preparate traditionale din bucataria noastra.
Cina – Va invitam la serbare campeneasca balmos la ceaun, scijele pe sparhatul bine
incins,slaninuta,ceapa,braza de burduf,gratare asortate, muraturi si salate.
Cant si voie buna !

Marti 10 aprilie
Mic dejun – bufet
Sa ne revedem sanatosi!

Va asteptam cu drag!

