
9OFERTĂ   revelion  
30.12.2018 -03.01.2019- 4 nopți/5 zile

Petrece sărbătorile de iarnă în inima Bucovinei!

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

- 3-12 ani - 1300 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 50% avans la comanda fermă, avansul nu se restituie în cazul anulării rezervării după 15 noiembrie 2018.
Ÿ diferenţa de 50% se va achita până la data de 01 decembrie 2018

*   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. *

Ÿ sosirea oaspeţilor;

Ÿ CINA BUFET în restaurantul pensiunii.

2700 lei / persoană / cazare în cameră dublă

2900 lei / persoană / cazare în garsonieră

3100 lei / persoană / cazare în apartament
TARIFE PACHETE

Informaţii şi rezervări:
Telefon: Rezervări : 0740 488 830, Recepţie: 0374 003 143
E-mail: office@laconacinbucovina.ro
www.laconacinbucovina.ro  

Hai în Bucovina!

30 dec 2018

31 dec 2018 Ÿ MIC DEJUN BUFET SUEDEZ  cu preparate tradiţionale,  brânzeturi, 

lactate, fructe  şi legume proaspete, prăjituri de casă;

Ÿ PROGRAM LIBER ALES

Ÿ PRÂNZ  BUFET  în restaurantul pensiunii;

Ÿ CINA FESTIVĂ DE REVELION - formaţie cu  muzică live, şampanie, artificii,  meniu ales 

tradiţional (aperitiv rece, aperitiv cald, fel principal, fel tradiţional, tort),  datini, 

obiceiuri,  şi urători din Bucovina; băutură tradiţională inclusă (afinată, vişinată, 

pălincă), apă, sucuri, cafea.

1 ian 2019 Ÿ BRUNCH în restaurantul pensiunii (meniu de mic dejun, completat apoi 

cu meniu  de prânz)

Ÿ PROGRAM LIBER ALES.

Ÿ 19.00 - RETRO PARTY CU DJ în restaurantul pensiunii - Pune-ţi costumul 

retro şi încearcă o retrospectivă muzicală a anilor '60-'70-'80-'90;

Ÿ CINĂ tip bufet suedez.

2 ian 2019 Ÿ 9.00 -11.00 - mic dejun întârziat în restaurantul pensiunii

Ÿ plimbare  cu trăsura/sanie (în funcţie  de condiţiile meteo) la 

MĂNĂSTIREA VORONEŢ.

Ÿ PETRECERE CÂMPENEASCĂ în curtea conacului şi taierea 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.

Ÿ mic dejun şi Bun rămas!
3 ian 2019


