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Ne face plăcere să vă supunem atenţiei oferta specială

PASTE
2017 în Bucovina
,
Variante:
14.04.2017 - 17.04.2017
Demipensiune + Masa festivă de Paște
Preț pachet: 1000 Lei / persoană
14.04.2017 - 18.04.2017
Demipensiune + Masa festivă de Paște
Preț pachet: 1250 Lei / persoană
Apartament 1 = 2 dormitoare duble și un
living
Preț total: 3500 Lei
Apartament 2 = 1 dormitor dublu și două
dormitoare single
Preț total: 3000 LEI
Copiii cu vârsta până la 5 ani, cazaţi în
cameră dublă cu părinţii, beneficiază de
gratuitate la toate serviciile (cu tacâm la
masă şi fără pat suplimentar)
Copiii cu vârsta cuprinsă între 5 şi 14 ani,
cazaţi în cameră dublă cu părinţii,
beneficiază de pat suplimentar şi tacâm la
masă şi vor achita un tarif de 399
ron/pachet

Detalii:
Pe perioada ofertei speciale de Paşte,
nu există posibilitatea închirierii de
camere duble în regim de single
Bauturile traditionale de casa (afinata,
visinata, fragata, tuica vinul casei,),
apa plata, minerala, cafea si fructe
sunt servite in timpul meselor si sunt
incluse in sejur.
Posibilităţi de petrecere a timpului liber
în zona Pensiunii Floare de Crin:
-vizitarea mănăstirilor din zonă:
Moldoviţa, Suceviţa, Putna, Voroneţ,
-drumeţii în Masivul Rarău - Pietrele
Doamnei,
-vizitarea Muzeului Arta Lemnului sau
a Colecţiei de linguri "Profesor Ioan
Ţugui" din Câmpulung Moldovenesc,
-vizitarea Muzeului Internaţional al
Ouălor încondeiate - Vama etc.
-excursie cu trenul forestier pe linie
îngustă "Mocăniţa" - Moldoviţa
Programul de vizitare a obiectivelor
din zonă - la liberă alegere a
obiectivelor din zonă, pe tot parcursul
sejurului, cu excepția zilei de
duminică, când, spre seară ni se vor
alătura membrii tarafului bucovinean,
pentru câteva ore, cu un program
specific..

Vă aşteptăm cu drag!
www.pensiuneafloaredecrin.ro

