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Hai în Bucovina! La Conac în Bucovina!

TARIFE PACHETE ADULȚI: 

Ÿ  lei/persoană/cazare în cameră dublă 2400

Ÿ  lei/persoană/cazare în garsonieră2600

Ÿ 2800 lei/persoană/cazare în apartament
Ÿ

TARIFE / SEJUR / COPII

Ÿ 0-3 ani-gratis (cazați în pat cu părinții, fără pat suplimentar)

Ÿ 3-12 ani - 1000 lei/copil (loc la masă, cazare pe canapea extensibilă în cameră 
dublă, garsonieră sau apartament)

Ÿ peste 12 ani sau a 3-a persoană cazată pe canapea extensibilă în cameră 
dublă/garsonieră/apartament - 1700 lei/pers.

CONDIȚII DE REZERVARE
Ÿ 50% avans la comandă fermă, în maxim 5 zile de la primirea facturii proforme
Ÿ diferența de 50% până la data de 15 martie 2019. Avansul nu se restituie  
   în cazul anulării rezervării.

Bucură-te de tradițiile de Paște din Bucovina și relaxează-te la cel mai nou centru SPA din zonă
(piscină interioară, jacuzii, ciubăr exterior cu apă sărată, saună uscată și umedă, salină)

tel. 0740 488 830 / 0374 003 143
office@laconacinbucovina.ro
www.laconacinbucovina.ro
FB-https://www.facebook.com/laconacinbucovina

Pentru detalii și rezervări:



TARIFUL INCLUDE:

Hai în Bucovina! La Conac în Bucovina!

26 APRILIE 2019 - Vinerea Mare 
Ÿ sosirea oaspeților, tratație de bun venit cu afinată/pălincă și dulce de casă
Ÿ cina bufet de post și de frupt în restaurantul pensiunii, băuturi alcoolice tradiționale (vin, 

vișinată, afinată, palincă), apă, suc, în regim All Inclusive, pe parcursul mesei.

27  APRILIE  2019 - Sâmbăta Paștelui  
Ÿ mic dejun în restaurantul pensiunii cu bucate de post și de frupt;
Ÿ Program individual - se poate opta pentru vizită la mănăstirile pictate din zonă, agrement 

în Parcul Ariniș (piscină acoperită, plimbări prin parc, parc de tiroliene, tir cu arcul, 
tiroliană peste râul Moldova, mini golf), relaxare  la centru SPA;

Ÿ prânz  tip bufet suedez în restaurantul pensiunii cu bucate de post și de frupt, băuturi 
tradiționale, apă, suc, în regim All Inclusive;

Ÿ cina bufet din Sâmbăta Mare (bucate de post și de frupt, băutură tradițională, apă, sucuri 
în regim All Inclusive);

Ÿ Participare  la slujba de Înviere - se poate opta pentru M-rea Voroneț (2 pe cont propriu
km) /M-rea Humor (8 km) sau biserici locale din oraș (5 km);

Ÿ Hristos a înviat!-gustare tradițională dupa Înviere în restaurantul pensiunii - ciocnim ouă 
roșii, gustăm cozonac, preparate din miel și porc, ciocnim un pahar de vin roșu.

28 APRILIE 2019 - Duminica Paștelui 
Ÿ mic dejun cu preparate tradiționale de Paște;
Ÿ prânz î ț ș ;n restaurantul pensiunii cu bucate  tradi ionale  de Pa te
Ÿ masă festivă de Paște - servire la masă, dans și formație cu muzică live, obiceiuri și 

dansuri populare din zonă.

29 APRILIE 2019- Lunea Paștelui 
Ÿ mic dejun în restaurantul pensiunii;
Ÿ petrecere câmpenească  cu muzică lăutarească  la căsuța țăranească din curtea conacului 

(miel la ceaun, borș în pâine, mămăliguță, brânză de burduf, murături, plăcinte poale-n 
brâu, vin și țuică fiartă)

30 APRILIE 2019
Ÿ mic dejun și rămas bun!

* Toate mesele includ apă, suc, vin și băutură tradiţională (afinată, vișinată, pălincă), în 
regim All Inclusive.

* Toate  meniurile sunt tradiţionale, gătite după reţete locale.
* Accesul nelimitat la zona  SPA (piscină interioară, mini piscină pentru copii, 

jacuzzi, saună uscată, saună umedă, salină, ciubăr cu apă  sărată), în limita  
orarului  de funcţionare (10.00-20.00).


