Program Revelion 2018
28.12.2017
Sosire. Acomodare.Cina
29.12.2017
Mic dejun. În aer liber, dejun traţional « Pomana porcului »,cozonaci,vin
şi ţuică fiartă.Cina.
30.12.2017
Mic dejun. Tradiţii si obiceiuri de iarnă (urători şi măşti- ora 18,00).Cina.
Seară bucovineană cu lăutari(ora 20,00)
31.12.2017
Mic dejun. Dejunul si ultimile pregatiri pentru noaptea dintre ani.
Masa de Revelion incepând cu ora 21,00.
01.01.2018
Dejun(incepând cu ora 11- bucate gustoase, alaturi de cei dragi, in prima zi a
anului) . Plimbare cu sania trasă de cai. Cina .
02.01.2018
Mic dejun.

Tarifele sunt exprimate in lei / persoana / sejur

, perioada
28.12.2017(intrare cu cina) – 02.01.2018 (ieşire cu mic dejun) diferenţiate in
funcţie de tipul camerei , după cum urmează :

Tip camera
DB-dublă
sau
DE FAMILIE

Loc in cam. nr.1(DB)
Loc in cam. nr.2(DB)
Loc in cam. nr.3(DB)
Loc in cam. nr.4(DB)
Loc in cam. nr.5
(DE FAMILIE)
Loc in cam. nr.6(DB
Loc in cam. nr.7(DB)
Loc in cam. nr.8(DB)
Loc in cam. nr.9
(DE FAMILIE)
Loc in camera nr.10
(DE FAMILIE)
Loc in camera nr.11(DB)
Mentiune: camera se afla in corpul de
cladire al salii de sedinta(cca 15 m de
cladirea pensiunii)
Loc in camera nr.12(DB)
Mentiune:camera se afla in corpul de
cladire al salii de sedinta(cca 15 m de
cladirea pensiunii)

Tarif
/persoană/
loc in camera
SEJUR
5 NOPŢI(conform
programului de mai sus)
1990 ron
1990 ron
2100 ron
1990 ron
2100 ron
2100
2100
1990
2100

ron
ron
ron
ron

2100 ron
2100 ron

2100 ron

Tarife copii ::
- copiii cu varsta de pâna la 3 ani neimpliniţi beneficiază de servicii de cazare gratuite(nu se
asigură pat pliant)
- copiii cu vârsta intre 3 -10 ani cazaţi in camera dublă sau camera de familie impreună cu 2
adulţi – 550 ron/sejur 5 nopţi
- copiii cu vârsta intre 10 -14 ani cazaţi in camera dublă sau camera de familie impreună cu 2
adulţi – 750 ron /sejur 5 nopţi
- a treia persoana(peste 14 ani) cazată in pat suplimentar(posibil doar in camerele nr.6,7,9,sau
10 ) - 1500 ron/sejur/5 nopţi

Tarifele includ :
- cazare, mic dejun , dejun si cina - meniu standard , tip pensiune, dupa traditia
locala bucovineana si specific acestei sarbatori, conform programului de mai sus
-masa de Revelion

-program »Plimbare cu sania trasă de cai cu popas la Muzeul Oului din
Vama,vin si ţuică fiartă »
-program « Seara bucovineană cu lăutari »
-program « Obiceiuri de iarnă - urători si măşti »
-băuturile din timpul meselor : băuturile alcoolice tradiţionale
(afinată,visinată,zmeurată,tuică de prune,vinul casei) si nealcoolice(siropuri
naturale ,apă minerala sau plată)
-jocuri :biliard si tenis de masă
Alte informaţii :
-rezervarea este valabila dupa : confirmarea scrisa a administratorului pensiunii
in urma cererii de rezervare pe e-mail :casacalin9@gmail.com si plata integrala
a pachetului de servicii mentionat( transmiterea copiei dupa O.P. email :casacalin9@gmail.com).
IMPORTANT :
Pentru informatii privind vizite la obiectivele turistice din zona va rugam
consultati site-ul nostru www.casa-calin.ro .

Pentru alte informaţii si detalii, tel. 0745536829 .
Persoane contact : Iuliana si Ioan Balmoş

