Pachetul conþine:
• 3 nopþi de cazare cu mic dejun tradiþional
• pensiune completã
- cina de întâmpinare de post
- gustare tradiþionalã în Noaptea Învierii
- prânz Duminicã
- cina festivã din Duminica Paºtelui
- prânz brunch ºi masã câmpeneascã
• relaxare la Centru SPA
• muzicã, datini ºi obiceiuri
• demonstraþie de încondeiat ouã
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TARIFE / sejur / persoanã:
1800 lei - loc în suitã/apartament
1550 lei - loc în camera dublã cu balcon
1450 lei - loc în camerã dublã fãrã balcon
• Gratuit - copii 0-4 ani (fãrã pat suplimentar þi loc la masã)
• 650 lei - copii 5-14 ani (cu meniu þi pat suplimentar)
• 1000 lei - copii > 14 ani,
respectiv a 3-a þi a 4-a pers. cazatã în suitã/camerã
* Capacitate max. cam. dbl 2 adl + 2 copii

50% avans la comandã fermã,
în maxim 5 zile de la confirmarea rezervãrii.
Diferenþa pânã la 20 martie 2019.
Avansul nu se restituie în cazul anulãrii rezervãrii.

Casa ta în Bucovina!

Gura Humorului, Aleea ªtefan cel Mare 5 bis
Telefon: +40 230 233 334, Mobil: +40 753 057 706
contact@casahumor.ro, office@casahumor.ro
www.casahumor.ro

Program PAªTE 2019
SÂMBÃTÃ - 27 aprilie 2019
•Întâmpinarea turiºtilor cu dulce tradiþional ºi bãuturã aperitiv de casã
•Încondeierea ouãlor de Paºte, la pensiune - demonstraþie ºi expoziþie
cu vânzare
•Cinã de post - antreu, fel principal ºi desert, bãuturi rãcoritoare ºi
alcoolice de casã
•Participarea individualã la Slujba de Înviere la mãnãstirile din zonã ºi
bisericile locale
•Gustare tradiþionalã, tip bufet, dupã Slujba de Înviere - ouã roºii, drob,
pascã de casã, bãuturi de casã
DUMINICÃ - 28 aprilie 2019
•Mic dejun, tip bufet, cu preparate tradiþionale sfinþite
•Prânz, tip brunch
•Cina - Masa Festivã Tradiþionalã din Duminica Paºtelui cu muzicã,
datini ºi obiceiuri din zona Bucovinei
LUNI - 29 aprilie 2019
•Mic dejun „întârziat”, tip brunch
•Petrecere ºi masã câmpeneascã, în aer liber cu berbecuþ la proþap,
balmoº, poale'n brâu, vin ºi þuicã fiartã, muzicã lãutareascã ºi foc de
tabãrã
MARÞI - 30 aprilie 2019
• Mic dejun tradiþional, tip bufet

*Mesele bogate cu preparate de casã se servesc dupã tradiþia bucovineanã ºi includ bãuturã
aperitiv de casã, vin ºi apã.

Sugestii de petrecere a timpului liber:
Relaxare la Pensiune - Sala de agrement ºi Centru SPA
Parcul de agrement “Ariniº”, Gura Humorului - teren de tenis,
piscinã, airsoft, tir cu arcul, plimbãri cu bicicleta, telescaun
Escalada Parc - parc de aventurã, tirolianã
Mãnãstirile din Bucovina: Voroneþ, Humor,
Moldoviþa, Suceviþa, Putna
Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina - Gura Humorului
Salina de la Cacica - Biserica Catolicã
Atelierul de Ceramicã Neagrã - Marginea
Muzeul Ouãlor Încondeiate “Lucia Condrea” - Moldoviþa
Muzeul Oului “Letiþia Orºivschi“ - Vama
Mocãniþa “Huþulca” - Moldoviþa
Muzeul Satului Bucovinean - Suceava ºi Cetatea de Scaun a Sucevei
Plimbare cu trãsura (contracost cu programare)

*Nu vor lipsi bunãtãþile locale - ouã roºii, drob, borº ºi fripturã de miel, rãciturã, sarmale, caº, urdã,
salatã de pipinci, zacuscã, salatã beof, pãstrãv afumat în cobzã, pascã, cozonac ºi multe-multe
bunãtãþi...

