
Program PAŞTE 2021

VINEREA MARE - 30 aprilie 2021
• Întâmpinarea turiștilor cu dulce tradițional de post și băutura aperitiv de 
casă
• Cină de post - aperitiv de casă, fel de bază și desert. Băuturi: apă, băuturi 
răcoritoare și alcoolice de casă, vinul casei 100% natural, băutură 
tradițională din Bucovina (afinată, vișinată, zmeurată, palincă)

SÂMBĂTĂ - 1 mai 2021
• Mic dejun - bufet: semipreparate tradiționale de casă și preparate de 
post
• Prânz - ciorbă, fel de bază și desert. Băuturi: apă, băuturi răcoritoare și 
alcoolice de casă
• Încondeierea ouălor de Paște, la pensiune - demonstrație și expoziție cu 
vânzare
• Cină - fel principal și desert. Băuturi: apă, băuturi răcoritoare și alcoolice 
de casă
• Participarea individuală la Slujba de Înviere la mănăstirile din zonă și 
bisericile locale
• Gustare tradițională, tip bufet, după Slujba de Înviere - ouă roșii, drob, 
pască de casă. Ciocnim un pahar de vin roșu de casă

DUMINICĂ - 2 mai 2021
• Mic dejun, tip bufet, cu preparate tradiționale de Paște sfințite
• Prânz - bufet. Băuturi: apă, băuturi răcoritoare și alcoolice de casă
• Cină - Masa Festivă Tradițională din Duminica Paștelui cu muzică live și 
dansuri tradiționale din zona Bucovinei

LUNI - 3 mai 2021
• Mic dejun „întârziat”, Prânz - brunch
• Petrecere și masă câmpenească, în aer liber cu berbecuț la proțap, 
balmoș, pomană la ceaun, poale'n brâu, vin și țuică fiartă, muzică 
lăutarească și foc de tabără

MARȚI - 4 mai 2021
• Mic dejun, tip bufet - preparate tradiționale, preparate de casă

Sugestii de petrecere a timpului liber:

Relaxare la Pensiune - Sală de agrement și Centru SPA
Parcul de agrement “Ariniș”, Gura Humorului - teren de tenis, piscină, 
airsoft, tir cu arcul, plimbări cu bicicleta, telescaun, turn de observare
Escalada Parc - parc de aventură, Kiroliana peste râul Moldova
Mega Tiroliana La Palma - cea mai lungă tiroliană din România
Mănăstirile din Bucovina: Voroneț, Humor, Moldovița, Sucevița, Putna
Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina - Gura Humorului
Muzeul Satului Bucovinean - Suceava și Cetatea de Scaun a Sucevei
Atelierul de Ceramică Neagră - Marginea
Muzeul Ouălor Încondeiate Lucia Condrea - Moldovița
Muzeul Oului Letiția Orșivschi - Vama
Mocănița Huțulca - Moldovița
Plimbare cu trăsura (contracost cu programare)

Pachetul conţine: 
• 4 nopţi de cazare cu mic dejun tradiţional
• pensiune completă,
    conform program detaliat
• muzică live, dansuri tradiţionale,
• demonstraţie de încondeiat ouã
• relaxare la Centru SPA

2600 lei2600 lei - loc în suită/apartament - loc în suită/apartament
2300 lei2300 lei - loc în camera dublă cu balcon - loc în camera dublă cu balcon
2150 lei 2150 lei - loc în cameră dublă fără balcon- loc în cameră dublă fără balcon

TARIFE / sejur / persoană:
2600 lei - loc în suită/apartament
2300 lei - loc în camera dublă cu balcon
2150 lei - loc în cameră dublă fără balcon

• Gratuit - copii 0-3 ani (fără pat suplimentar)
• 750 lei - copii 3-14 ani (pat suplimentar şi meniu copil)
• 1350 lei - copii > 14 ani, respectiv a 3-a şi a 4-a pers.
   cazată în suită/cameră dbl
* Capacitate max. cam. dbl: 2 adl + 2 copii
* Capacitate max. apartament: 2 adl + 3 copii

Pentru detalii şi rezervări:
Telefon: +40 230 233 334, Mobil: +40 753 057 706

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

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

Diferenţa până la 10 aprilie 2021.
Avansul nu se restituie în cazul anulării rezervării.

30 aprilie - 04 mai 2021     sejur 4 nopţi / 5 zile30 aprilie - 04 mai 2021     sejur 4 nopţi / 5 zile30 aprilie - 04 mai 2021     sejur 4 nopţi / 5 zile

Casa ta în Bucovina!

*Mesele bogate cu preparate de casă se servesc după tradiţia bucovineană şi includ băutură 
aperitiv de casă, vin şi apă.
*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.

DE PASTE ÎN BUCOVINADE PASTE ÎN BUCOVINADE PASTE ÎN BUCOVINA
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CASA HUMOR VA UREAZACASA HUMOR VA UREAZA

„PASTE FERICIT!”„PASTE FERICIT!”

CASA HUMOR VA UREAZA

„PASTE FERICIT!”
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