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Pachetul conține: 
o 4 nopți de cazare cu mic dejun 

(bufet tradițional); 

o Prezentarea obiceiurilor din ziua de 

Ignat; 

o Cina tradițională din ajunul 

Crăciunului; 

o Moș Crăciun - datini și obiceiuri; 

o Cină festivă și petrecere de Crăciun; 

o Cina câmpenească și foc de tabără 

(în aer liber); 

o Plimbare cu sania / trăsura (după 

vreme). 
*Micul dejun curpinde bufet cu semipreparate 

tradiționale de casă, brânzeturi, zacuști, salate, 

dulcețuri și patiserie de casă; 

Prânzul cuprinde o ciobă; 

Cina cuprinde gustare, fel de bază și desert (în 

fucție de semnificația zile de Sărbătoare) 

Băuturile pentru fiecare masă cuprind apă, cafea, 

vin și băuturi tradiționale din Bucovina 

 

 

  

            

   Pensiunea Casa Doamnei 

           vă urează 

     Crăciun Fericit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prețul pachetului este de: 1500 RON / persoană 
*750 RON  - copii între 6-14 ani (cu meniu și pat suplimentar) 

  1200 RON – copii >14 ani (a treia și a patra persoană în apartament) 

  Gratuit – pentru copii mai mici de 4 ani (fără pat suplimentar și loc la masă) 

**50% - avans în 5 zile lucrătoare de la data rezervării. 

              Diferența până la 01.12.2018 

Pensiunea dispune de 28 de locuri de cazare în 12 camere, astfel: 

 2 camere twin; 

 8 camere matrimoniale; 

 2 apartamente mansardate cu câte un pat matrimonial (sau cu 2 paturi) și o canapea extensibilă. 

Toate camerele vă oferă o priveliște de neuitat spre munte. De la orice geam se vede pădurea, fermecătoare 

în orice anotimp, și se aude susurul odihnitor al râului Moldova, care trece chiar prin spatele pensiunii. 

Rezervările se fac la numerele de telefon 0735.530.753 / 0799.307.890,  sau la adresa de email 

office@casadoamnei.ro. 

. 

CRĂCIUN 2018                 23.12.2018 – 27.12.2018 (sejur 4 nopți/5zile) 

Ofertă de cazare cu demipensiune și o ciorbă 
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