
Petrece sărbătorile de iarnă 
și simte magia 

Crăciunului în inima Bucovinei!

TARIFE PACHETE:
- 2500 lei/persoană/cazare în cameră dublă

- 2700 lei/persoană/cazare în garsonieră

- 2900 lei/persoană/cazare în apartament

TARIFE / SEJUR / COPII:
- 0-3 ani - gratis (cazaţi în pat cu părinţii, fără pat suplimentar)

- 3-12 ani - 1000 lei/copil (loc la masă, cazare pe canapea extensibilă)

- peste 12 ani sau a 3-a persoană cazată în cameră pe canapea extensibilă – 1800 lei/pers.

Ÿ mic dejun şi rămas bun!

- 50% avans la comanda fermă, avansul nu se restituie în cazul anulării rezervării după 

15 noiembrie 2018.

- diferenţa de 50% se va achita până la data de 01 decembrie 2018

Informaţii şi rezervări:

Telefon: Rezervări : 0740 488 830, Recepţie: 0374 003 143

E-mail: office@laconacinbucovina.ro        www.laconacinbucovina.ro  

* Nu se vând  camere duble în regim single.
* Capacitatea maximă de cazare în cameră 
dublă este 2 adulţi+2 copii.
* Toate mesele includ meniuri şi dulciuri 
tradiţionale, gătite după reţete  locale.
* Băuturile  all  inclusive  se servesc   doar  în 
timpul meselor.

Hai în Bucovina!

Ÿ sosirea şi întâmpinarea oaspeţilor cu trataţie de bun venit, 

afinată/pălincă, cozonac sau dulce de casă;
Ÿ Cina de bun venit tip bufet, cu preparate tradiţionale de frupt şi de post; băutură 

tradiţională (afinată, vişinată, pălincă),  vinul casei, suc natural, apă, cafea în regim all inclusive.

Ÿ mic dejun bufet

Ÿ program liber ales - în funcţie de condiţiile meteo se poate opta 

pentru: săniuş sau schi pe Pârtia Şoimul, agrement în Parcul Ariniş (piscină 
acoperită, pationar, plimbări prin parc), vizite la mănăstirile pictate din zonă;

Ÿ prânz bufet  suedez  în restaurantul pensiunii; băutură tradiţională (afinată, vişinată, 

pălincă),  vinul casei, apă, în regim all inclusive.
Ÿ Cina tradiţională din Ajunul Crăciunului - îl primim  pe Moş Crăciun (copiii vor primi      

un mic cadou din partea gazdelor),  colindători şi tradiţii populare din Bucovina.

Ÿ  brunch de Crăciun în restaurantul pensiunii - bufet cu 

bunătăţi din Bucovina- cârnaţi de casă, tobă, chişcă, salate de 
ghebe şi sfeclă cu hrean, borşuri acre şi toate “roadele porcului”, etc;

Ÿ Cina Festivă de Crăciun cu formaţie live, meniu ales (servire la masă cu meniu 

prestabilit, antreu, fel  cald  principal, fel tradiţional, cozonac şi prăjituri), băuturi 
alcoolice tradiţionale, apă, sucuri,  vinul casei în regim all inclusive.

Ÿ 10.00 -12.00 brunch în restaurantul pensiunii 

(mic dejun  completat   apoi   cu bucate de prânz);
Ÿ  plimbare  cu trăsura/sanie (în funcţie  de condiţiile meteo) la 

Mănăstirea Voroneţ 
Ÿ Petrecere câmpenească în curtea conacului - tăierea porcului, obiceiuri şi 

meniu specific – preparate din afumătoare,  borş de afumătură în pâine, 
pomana porcului la ceaun, mămăliguţă, brânză de burduf, murături,  afinată, 
vişinată, pălincă, plăcinte poale–n brâu, etc.
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