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S E J U R 4 N O P Ț I - pensiune completă

14.04.2017 Sosirea si acomodarea oaspeţilor pe meleagurile Bucovinei,unde noi, gazdele, vă întampinăm, pe terasa pensiunii
cu sare şi colac rumenit in rulă, afinată şi ţuică după cum pofteşte fiecare.
Seara vă poftim la cină cu bucate de post sau frupt şi multe alte bunătăţi gătite cu dragoste din ingrediente proaspete provenite
din gospodăria proprie sau a consătenilor noştri.
15.04.2017 După ce ne trezim şi respirăm aerul proaspăt al muntelui, ne regasim in susurul pârâului Doabra, ascultăm trilurile
păsărilor ce cântă din zorii zilei până la apus, vă invităm în salonul pensiunii, unde vom servi micul dejun tip bufet, bogat si
diversificat pentru toate gusturile. Dupa servirea micului dejun va vor astepta in curtea pensiunii,trasurile trase de cai,pentru a
face o plimbare pe drumul forestier,in mijlocul naturii.Nu vor lipsi tuica fiarta si vinul fiert. Iar la ceas de amiază, dupa ce ati luat
oleacă de aer proaspăt, vă aşteptăm cu masa întinsă, ca mai apoi să purcedeti, cu mic cu mare, spre mănăstirile pictate unde va
veti pregăti sufleteşte pentru Sărbătoarea Învierii Domnului. Seara, vă aşteptăm cum se cuvine, înainte de ceas mare, cu bucate
de post sau frupt după cum veţi dori, ca mai apoi sa va pregatiti de Sfânta Slujbă a Învierii, la Bisericille din sat sau la Mănastirile
din apropiere.
16.04.2017 Sfintele Paşti Ne spălăm cu apa oului roşu, ca să fim sănătoşi şi rumeni în obraji, precum coaja oului, tot restul
anului. Mai apoi ne aşezăm la masă servim din coşul sfinţit (obicei de prin partea locului), ciocnim ouăle roşii şi „ne desfătăm” cu
bucate alese specifice Paştelui. Cei mici se vor bucura de prezenţa iepuraşului. Vom avea in mijlocul nostru un artizan local
pentru a desluşi faimosul meşteşug bucovinean (încondeiatul) scrisul pe coaja de ou. Iar la ceas de amiază, dupa ce ati luat
oleacă de aer proaspăt, vă aşteptăm cu masa îmbelşugată, aşa cum obişnuim in zi de sărbătoare. Şi dacă tot e sărbătoare e
musai să fie dans şi voie buna pana seara tarziu.
17.04.2017 Mic dejun. Program liber pentru vizite la obiectivele turistice din zona. Mai dupa amiaza,ieşim să servim masa în
foisorul propriu unde va vom surprinde cu „afumatoarea” si va vom gati cu pricepere scarjele. Mai apoi servim din coşul cu
pampuşte precum si ţuică fiartă cu chiper şi miere, vinul casei fiert cu scorţişoară. Spre seara ni se vor alatura vestitii membri ai
tarafului bucovinean care ne vor încânta auzul.
18.04.2017 După servirea micului dejun ne vom lua „rămas-bun” de la oaspeţii noştri pe care îi vom aştepta să revină ori de câte
ori vor avea plăcerea.ori vor avea plăcerea.

Tarif/pachet/persoană/loc în camera dublă: 1620 lei
Tarif/pachet/persoană/loc în camera de familie: 1740 lei
Tarif/pachet/persoană/loc în căsuţa tradiţională: 1850 lei
La cerere sejurul se poate prelungi. Tarifele pentru zilele suplimentare sunt cele standard
-OPTIONAL! Cos tradiţional de Paşte (220 lei)
In situatia in care oaspetii doresc pregatirea cosului traditional pentru sfintire este necesara solicitare anticipata.
În Bucovina există tradiţia ca în zorii primei zile de Paşte să se meargă cu un coş frumos pregătit cu câte puţin din toate bucatele pregătite
în casă (oua roşii, cozonac, pască, babă, vin, toate acoperite cu un ştergar) pentru a fi sfinţite la biserică. Tradiţia spune că cei ai casei
gustând din merindele sfinţite, vor şti întotdeauna drumul către casă, oriunde ar rătăci prin lume.
- Copiii sub 4 ani (neîmpliniţi) cazaţi în cameră dublă împreună cu părinţii beneficiază de sejur gratuit (nu se asigură pat suplimentar);
- Copii cu vârste între 4 si 14 ani (neîmpliniţi) cazaţi împreuna cu 2 adulţi plătesc 600 lei /sejur 4 nopţi (se asigura pat suplimentar)
- a treia persoana peste 14 ani cazată cu doi adulţi, în camera dubla cu pat suplimentar sau in camera de familie - 1150 lei
- camerele de familie (apartamentele) permit posibilitate de cazare pentru familii cu 1 sau 2 copii
- nu se oferă camere duble in regim de „single”
* Condiţii de plata: 50% din valoarea totala in momentul rezervării si diferenţa de 50%
cu 30 zile înainte de începerea sejurului.
- anularea rezervării implica pierderea avansului.
- Băuturile tradiţionale de casa (afinată, vişinată, fragată,ţuică,vinul casei şi siropuri
naturale de casă ),apa plata si minerala,cafeaua,fructe,sunt servite în timpul
meselor şi sunt incluse în preţul sejurului.
** Toate mesele se pregătesc după tradiţia bucovineana meniu prestabilit,
- meniul casei se poate consulta pe website-ul nostru www.pensiuneamugurdefluier.ro
la sectiunea ”servirea mesei”
- acoperire : COSMOTE
Vizitele la obiectivele turistice din împrejurimi se efectuează pe cont
propriu fiind doar o sugestie din partea gazdelor.
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