PENSIUNEA

POPASUL DOMNESC

OFERTĂ PAȘTE 2020


 17- 21 aprilie 2020

VORONEȚ

Tarif: 2.490 lei/pers- 4 nopti (5 zile)

 Vă îmbiem cu un pachet de 5 zile/ 4 nopti cu programe, petrecere și meniuri deosebite,

inclusiv masa festiva traditionala de Paste...

VINERI 17.04.2020
Sosirea oaspetilor, cazare – după ora 16:00, primirea oaspetilor nostri...
Cina, ora 17:00-19:00
Participare la slujba Prohodul Domnului – Mănăstirea Voroneț situată la doar 100 m de Pensiune –
optional (slujba se poate asculta din balconul camerelor).
Pentru cei mici dar și pentru cei mari vom avea parte de o
demonstrație de încondeiere a ouălor, care va fi realizată de un
artist popular local ce vă va prezenta arta închistririi ouălor
precum și povestea motivelor populare aplicate pe acestea.

SAMBATA 18.04.2020
Mic dejun- bufet traditional: 8:00-10:30
Brânzeturi de casă, zacuscă de ghebe, salată de ghebe, dulceață de casă, lapte dulce și acru, suc
natural, cafea, prăjitură de casă, scrob, verdețuri proaspete, salate, unt de casă, etc.
Cină, ora 19:00-20:00
Seara: Participare la Slujba de Înviere la Mănăstirea Voroneț
După Slujba de Înviere, oaspetii vor fi așteptați cu gustare tradițională: drob, ouă roșii, cozonac,
afinată, vin, țuică, etc...

„Hristos a înviat din morți
Cu moartea pre moarte călcând
Și celor din morminte
Viață dăruindu-le”

DUMINICĂ 19.04.2020
Mic dejun 8: 30 – 12:00
Bufet- preparate tradiționale sfințite din coșul pascal.
E
 xistă tradiția ca în duminica Paștelui să ne spălăm pe față cu apa neîncepută în care se pun ouă roșii, pentru a fi
sănătoși și frumoși tot anul. Participare la Slujba de Paște la Mănăstirea Voroneț sau Humor.

Masă festivă tradițională din ziua de Paște: 18:00
Petrecere de Paste – Muzica, dans, voie buna, surprize culinare
sofisticate, festive, desigur... deserturi răcoritoare, bauturi
tradiționale și internaționale, in doua cuvinte... masă îmbelșugată
cum numai la noi găsești...
LUNI 20.04.2020
Mic dejun tradițional 8:00 - 10:30
Cină câmpenească - ora 18:00
MARȚI 21.04.2020
Mic dejun- bufet tradițional: 08-10:30
– Rămas bun, plecarea oaspeților nostri...
Băuturile tradiționale (vinul casei la carafă, afinată, țuică naturală), apă minerală sau plată, cafea,
consumate în timpul meselor sunt incluse în prețul sejurului. Toate produsele sunt naturale, pregătite în
restaurantul pensiunii.
În afara pachetului, turiștii pot servi a-la-carte în restaurantul pensiunii, contra cost orice produs din
meniu. Plata se va face pe moment la bar sau se va pune în contul camerei – plata efectuându-se la
check-out.
Sugestii de petrecere a timpului liber (opțional): vizită la mănăstirile Voroneț, Humor, Moldovița,
Sucevița, Dragomirna, Arbore, Putna, la Muzeul Oului Vama și Muzeul Ouălor Încondeiate ”Lucia Condrea”
– Moldovița, plimbare cu caleașca, plimbare cu telescaunul, relaxare la Centru de Agrement „Popasul
Domnesc” – cel mai nou și modern din zonă (piscină încălzită, jacuzzi, sauna umeda, sauna uscata,
sală fitness)
Condiții de rezervare: plata efectuata integral- stabilita in termeni de comun accord.
Copiii pana in 6 ani au gratuitate, pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 6- 12 ani se achita 50% din cei 2.490
lei, iar pentru copiii de peste 12 ani- se achita pachetul integral.
Mini- apartamentul se rezerva achitand minim 4 pachete integral, camera tripla se rezerva achitand
minim 3 pachete integral. Pachetele se achizitioneaza doar in formula INTEGRALA, indiferent de nr. de
nopti solicitate.
*** Avansul nu se restituie în cazul anulării rezervării***

Vă așteptăm cu drag... să ne bucurăm împreună de cea mai frumoasă veste din
noaptea Învierii...
Pentru detalii si rezervări va rugam să ne contactați la
nr. de tel. 0745.527.118
Email: popasuldomnesc@gmail.com

HRISTOS A ÎNVIAT!

