
Crăciun 2019 la  Casa Bunicilor 
 

Pensiunea Casa Bunicilor vă invită să petreceți sărbătoarea 
Nașterii Domnului în spațiul încărcat de spiritualitate din Bucovina, 
într-un cadru natural deosebit în care tradițiile și obiceiurile de sfârșit de 
an s-au păstrat nealterate. 
 
Cu această ocazie vă oferim: 

- cazare în camere duble, apartamente*  
- demipensiune ** 
- masă festivă în Ajunul Crăciunului și în ziua de Crăciun 
- grup de colindatori autentici din Bucovina 
- foc de tabară cu vin fiert 
- băuturi tradiționale (vinul casei , palincă, afinată, suc natural) la 

masa festiva, în funcție de preferințe 
 
Detalii suplimentare privind cazarea: 
Pensiunea Casa Bunicilor este un complex tradițional format din 4 case bucovinene de la 
sfârșitul secolului 19 – începutul secolului 20, recondiționate la exterior pentru a păstra 
farmecul caselor bătrânești de odinioară, dar modernizate la interior pentru a oferi 
oaspeților noștri confortul zilelor noastre.  
Casa nr. 1 oferă 12 locuri de cazare în 3 apartamente – fiecare apartament având 2 
dormitoare (cu pat dublu) și fiind deservit de o baie. 
Casa nr. 2 oferă 16 locuri de cazare în 8 camere duble cu pat matrimonial și baie proprie. 
 
Detalii suplimentare privind mesele: 

- Masa în regim depensiune  
- Mesele se servesc în funcție de programul Dvs, în urmatoarele intervale orare: Micul 

Dejun între 8:30 – 12:00, iar cina între orele 17:00 – 21:00. Masa festivă de Craciun 
va începe de la ora 20:00 

- Produsele alimentare oferite sunt produse curate, fără aditivi, din agricultura 
tradițională, provenind fie din producția proprie fie din colaborarea noastră cu 
producatori tradiționali autorizati 

-  Micul dejun tradițional  conține : platou cu preparate tradiționale din carne și 
aperitive de casă, brânzeturi și legume de sezon, ceai/cafea, suc natural, lapte dulce 
sau iaurt de casa, unt, dulceață de casă, omlete/ochiuri la alegere 

- La fiecare masă festiva principală sunt incluse băuturile tradiționale la discreție, în 
funcție de preferințe (vinul casei, palincă/tuica, afinată, suc natural) .  

- La  mese vă oferim preparate tradiționale  din pește (păstrăv), pasare  (găina și 
curcan), porc crescut in ferma proprie, ciuperci (hribi, gălbiori, opintici, ) dulcețuri 
variate,salate de toamnă/murături asortate, sucuri naturale, lactate, cozonaci, 
plăcinte poale’n brâu și alte deserturi toate pregatite în casă. 

 
 
 



Alte posibilităti de divertisment: 
- în cadrul pensiunii - loc de joacă pentru copii, hamace, leagane adulți amplasate în 

pădure, plimbări prin pădure (pensiunea se află pe o suprafață de cca 8 ha pădure), 
pârtie artizanala proprie de săniuș – doar accesul la aceste servicii fiind inclus în 
prețul pachetului, nu și cele de mai jos 

- sauna și piscină, telescaun, patinoar,terenuri de sport, Aventura Park in Complexul 
Ariniș  

- vizite la mănăstiri și obiectivele turistice din zonă 
 

 
Tarife în RON/persoană /sejur 

 Pachet 3 
nopți/4 

zile 

Pachet 4 
nopți/5 

zile 

Pachet 5 
nopți/6 zile 

Loc persoană adulta în cameră dublă pat 

matrimonial/sau apartament 
1650 1850 2000 

Copii 0-4 ani    

- în cameră cu părinții fără pat suplimentar gratuit gratuit gratuit 

Copii 5-13 ani    

- în camera cu parinții cu pat suplimentar 700 lei 800 lei 900 lei 

Copii 14 -18 ani  Pret cu 20% 

reducere 
Pret cu 20% 

reducere 
Pret cu 

20%reducere 

 

- Pachetul turistic este de minim 3 nopți 

- Camerele nu se închiriază în regim single 

- În camera se pot caza max 2 adulți și un copil până la 14 ani 

pe pat suplimentar 

 
 

 

 

 

 

 



1.Politica de rezervare - Rezervarea se va face numai cu plata unui avans de 30% - 

Datele transferului sunt:Iacob V. Mihai Turism, cont IBAN RO50 BTRL 0340 1202 

W385 90XX – titular IACOB V MIHAI TURISM PFA 

2.Politica de anulare a rezervării - Dacă rezervarea se anulează cu mai puțin 

de 30 zile înainte de data sosirii, clientului i se va percepe o penalitate egală 

cu valoarea avansului plătit. Altfel, avansul se returnează. 

 

Vă așteptăm cu drag ! 

Casa Bunicilor  

 

 
****Pentru detalii suplimentare privind oferta vă rugăm să ne contactați pe 
email casabunicilor@yahoo.com  
 

 


