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14.04.2017 – Sosire.Acomodare. Cina.
15.04.2017 – Mic dejun.Vizită la Muzeul
Ouălor Incondeiate, m-rea Moldoviţa ,
Atelierul de Ceramică Neagră Marginea, m-rea
Suceviţa, Cina (până-n ora 18).
„ÎNVIEREA DOMNULUI „ - gustare in
noaptea de Înviere, la intoarcerea de la
mănăstiri sau biserica satului- CIOCNIREA
OUĂLOR ROŞII , DEGUSTAREA UNOR
ANTREURI SI DULCIURI SPECIFICE
ACESTEI SĂRBĂTORI, VIN, AFINATĂ SAU
ŢUICĂ DE PRUNĂ.
16.04.2017 –Mic dejun .Alaturi de cei dragi in
timpul prânzului - masa in aer liber cu miel la protap si alte bunatati dar nu fara
cânt si voie bună cu taraf bucovinean. Cina.
17.04.2017 – Mic dejun. Plimbare cu caruta ,pe ulitile satului,cu popas la Muzeul
Oului Incondeiat (demonstratie – « Arta incondeierii oului ») sau plimbare cu
telescaunul pe Obcinile Bucovinei,vizită la
Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina, M-rea Humor si Voroneţla întoarcere, cina .
18.04.2017 – Mic dejun.
Vizitele la mănăstiri sau muzee,plimbarea cu telescaunul , sunt doar o sugestie ,se
efectuează pe cont propriu si pot fi modificate după dorinţa fiecărui oaspete.
Băuturile tradiţionale(afinata,visinata,zmeurata,tuica si vinul casei),apa minerală
sau plată consumate in timpul meselor ,cina sau dejun in aer liber, sunt incluse in
preţul sejurului.

Tarif / pachet / persoană / loc in camera dublă/ Sejur 4 nopti
1690 lei/persoană - loc in camerele nr. 1,2 sau 8
1790 lei/ persoană - loc in camerele nr .3,4,5,6,7,9, 10, 11sau 12
Camerele nr.6,7,9 ,10 sau 11 ,permit posibilitate de cazare pentru familii cu copii.
Mentiune : camerele nr 11 si 12 se afla intr-un corp de cladire frumos amenajat, alaturat pensiunii.
Interioarele tuturor camerelor si alte posibilitati de petrecere a timpului liber se pot vizualiza pe site-ul
www.casa-calin.ro . La cerere, sejurul se poate plelungi iar tarifele pentru zilele suplimentare sejurului sunt cele
standard .

Tarife copii:
- copiii cu vârsta intre 2 – 10 ani (neimpliniti) cazaţi împreună cu 2 adulţi – 650 ron / sejur 4 nopti
- copiii cu vârsta între 10 -14 ani (neimpliniti) cazaţi împreună cu 2 adulţi – 850 ron / sejur 4 nopti
- a treia persoana peste 14 ani - cazată cu 2 adulti in camerele nr.6,7,9 ,10 sau 11 - 950 ron/sejur
Durata sejurului : intrare incepand cu ora 14 in 14.04.2017 :- iesire ora 12 in 18.04.2017
Plata sejurului in procent de 50 % din valoarea acestuia, confirma rezervarea(avansul nu se restituie in
cazul anularii rezervarii).
Pentru detalii suplimentare sau rezervări : 0745536829
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