PENSIUNEA TURISTICĂ

Casa Călin

www.casa-calin.ro

OFERTĂ

SPECIALĂ

Pastele
2018 în Bucovina
,
Trăiește specificul acestei sărbători prin ospitalitatea noastră!

Pachet 3 nopti
06.04.2018
Sosire. Acomodare. Cina.
07.04.2018
Mic dejun. Cina (până-n ora 19). „ÎNVIEREA DOMNULUI „ - gustare în noaptea de Înviere, la intoarcerea de
la mănăstiri sau biserica satului - CIOCNIREA OUĂLOR ROŞII , DEGUSTAREA UNOR ANTREURI ȘI
DULCIURI SPECIFICE ACESTEI SĂRBĂTORI, VIN, AFINATĂ SAU ŢUICĂ DE PRUNĂ.
08.04.2018
Mic dejun. Alături de cei dragi în timpul prânzului - masa în aer liber cu miel la proțap și alte bunătăți dar nu
fără cânt și voie bună cu taraf bucovinean! Cina.
09.04.2018
Mic dejun. Plecarea turiștilor.
Băuturile tradiţionale (afinata, vișinata, zmeurata, țuica și vinul casei), apa minerală sau plată consumate în timpul meselor, cina sau dejun în aer liber,
sunt incluse în preţul sejurului.

Tarif / pachet / persoană / loc în camera dublă / sejur 3 nopți:
1200 lei/persoană - loc în camerele nr. 1, 2 sau 8
1350 lei/ persoană - loc în camerele nr. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 sau 12
Camerele nr. 6, 7, 9,10 sau 11 permit posibilitate de cazare pentru familii cu copii.
Mentiune: camerele nr 11 și 12 se află într-un corp de clădire frumos amenajat, alăturat pensiunii.

Interioarele tuturor camerelor și alte posibilități 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 sunt cele standard.
Tarife copii:
- copiii cu vârsta intre 2 și 10 ani (neîmpliniți) cazaţi împreună cu 2 adulţi: 350 ron / sejur 3 nopți
- copiii cu vârsta între 10 și 14 ani (neîmpliniți) cazaţi împreună cu 2 adulţi: 500 ron / sejur 3 nopți
- a treia persoană peste 14 ani - cazată cu 2 adulți în camerele nr.6, 7, 9,10 sau 11 - 700 ron/sejur
Durata sejurului: intrare începând cu ora 16 în 06.04.2018, ieșire ora 12 în 09.04.2018
Plata sejurului în procent de 50% din valoarea acestuia, confirmă rezervarea (avansul nu se restituie în cazul anulării rezervării).

Detalii de contact:
I.I..BALMOŞ B. IULIANA FELICIA
TEL. +40 745 536 829
www.casa-calin.ro
e-mail:casacalin9@gmail.com

Vã asteptãm
,
cu drag
în Bucovina!

