
DE PAŞTE ÎN BUCOVINA LA CASA HUMOR 4* 14 - 18 aprilie 2017         sejur 4 nopţi / 5 zile

Pachetul conţine:
• 4 nopţi de cazare cu mic dejun inclus
• 1 prânz, o cină şi două brunch-uri
• cina din Vinerea Mare
• gustare tradiţională în Noaptea Învierii
• masa festivă din Duminica Paştelui
• masa Câmpenească
• relaxare la Centrul SPA
• muzică, datini şi obiceiuri
• demonstraţie de încondeiat ouă

TARIFE / sejur / persoan :ă
1700 lei - loc în suită/apartament
1500 lei - loc în cameră dublă cu balcon
1450 lei - loc în cameră dublă fără balcon

• Gratuit - copii 0-4 ani
(fără pat suplimentar şi loc la masă)
• 700 lei - copii 5-14 ani
(cu meniu şi pat suplimentar)
• 1100 lei - copii > 14 ani,
respectiv a 3-a şi a 4-a pers. cazată în suită.

CASA HUMOR VĂ UREAZĂCASA HUMOR VĂ UREAZĂ
„PAŞTE FERICIT”!„PAŞTE FERICIT”!

CASA HUMOR VĂ UREAZĂ
„PAŞTE FERICIT”!

50% avans la comandă fermă,
în maxim 5 zile de la confirmarea rezervării.

Diferenţa până la 15 martie 2017.
Avansul nu se restituie în cazul anulării rezervării. Casa ta în Bucovina!

Gura Humorului, Aleea Ştefan cel Mare 5 bis
Telefon: +40 230 233 334, Mobil: +40 724 583 181

contact@casahumor.ro, office@casahumor.ro
www.casahumor.ro 

VINERI - 14  aprilie 2017
•Întâmpinarea turiştilor cu dulce tradiţional şi băutură aperitiv
•Cina din Vinerea Mare cu preparate de post

SÂMBĂTĂ - 15 aprilie 2017
•Mic dejun tradiţional, tip bufet, cu preparate de post şi de frupt
•Prânz - ciorbă, fel principal şi desert
•Încondeierea ouălor de Paşte, la pensiune - demonstraţie şi expoziţie cu 
vânzare
•Cina - antreu, fel principal şi desert
•Participare la Slujba de Înviere la mănăstirile din zonă şi bisericile locale
•Gustare tradiţională, tip bufet, după Slujba de Înviere

DUMINICĂ - 16 aprilie 2017
•Bufet tip brunch cu preparate tradiţionale sfinţite
•Masa Festivă din Duminica Paştelui cu muzică, datini şi obiceiuri din 
zona Bucovinei

LUNI - 17 aprilie 2017
•Mic dejun „întârziat” - tip brunch
•Petrecere şi masă câmpenească, în aer liber, cu berbecuţ la proţap, 
balmoş, poale'n brâu, vin şi ţuică fiartă, muzică lăutarească şi foc de tabără

MARŢI - 18 aprilie 2017
•Mic dejun tradiţional, tip bufet

ÎN BUCOVINA

închinările sunt mai aproape de Cer

PAŞTELE ÎN BUCOVINA

e o rugăciune şi ascultată şi primită  

Sugestii de petrecere a timpului liber:

Relaxare la Pensiune - Sala de agrement şi Centru SPA

Parcul de agrement “Ariniş”, Gura Humorului - teren de tenis,

piscină, airsoft, tir cu arcul, plimbări cu bicicleta, telescaun

Escalada Parc - parc de aventură, tiroliană

Mănăstirile din Bucovina: Voroneţ, Humor,
Moldoviţa, Suceviţa, Putna

Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina - Gura Humorului

Salina de la Cacica - Biserica Catolică

Atelierul de Ceramică Neagră - Marginea

Muzeul Ouălor Încondeiate “Lucia Condrea” - Moldoviţa

Muzeul Oului “Letiţia Orşivschi“ - Vama

Mocăniţa “Huţulca” - Moldoviţa

Muzeul Satului Bucovinean - Suceava şi Cetatea de Scaun a Sucevei

Plimbare cu trăsura.*

Program PAŞTE 2017

*Mesele bogate, cu preparate de casă, se servesc după tradiţia bucovineană şi includ 
băutură aperitiv de casă, vin şi apă.
*Masa Festivă din Duminica Paştelui include băuturi alcoolice în regim All Inclusive.

*Nu vor lipsi bunătăţile locale - ouă roşii, drob, borş şi friptură de miel, răcitură, 
sarmale, caş, urdă, salată de pipinci, zacuscă, salată beof, păstrăv afumat în cobză, 
pască, cozonac şi multe-multe bunătăţi...
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