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There are no translations available.

  

  

Ofertele de Crăciun şi Revelion în pensiuni sau hoteluri din Bucovina variază în funcţie de
durata sejurului şi clasificarea unităţilor de 
cazare
, turiştii beneficiind de plimbări cu sania, meniuri tradiţionale, grătare în zăpadă şi colinde.

  

Un sejur în Bucovina poate costa între 500 lei şi 2.600 de lei de persoană. Astfel, de Crăciun,
turiştii pot opta pentru petrecerea a trei nopţi la o pensiune de trei stele
din Câmpulung Moldovenesc, cu 500 lei/persoană, beneficiind de mic dejun plus masă festivă
de Crăciun, în timp ce la 
Vama
, la o 
pensiune 
de două stele, tarifele sunt de 800 de lei/persoană pentru cinci zile şi 1.000 de lei/ persoană
pentru şase zile, incluzând demipensiune şi masa festivă, împodobirea bradului, sosirea lui Moş
Crăciun, colindători; plimbare cu sania trasă de cai, cu vin şi ţuică fiartă şi prânz haiducesc.

  

Meniul este compus din bucate tradiţionale bucovinene cum ar fi sarmale, tochitură, ciuperci cu
smântână, ciorbă de afumătură, ciorbă rădăuţeană, păstrăv în smântână, tocinei, pampuşte,
afinată, vişinată, ţuică de prune de casă.
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La Voroneţ, la o pensiune de trei stele, tariful este de 1.000 lei/persoană pentru patru zile,
turiştii beneficiind de demipensiune, împodobirea bradului, aşteptarea Moşului, pomana porcului
la ceaun cu mămăliguţă, colindători şi cină festivă cu formaţie de muzică, iar la Suceviţa, la o 
pensiune 
de trei stele, pentru două nopţi de 
cazare 
tariful este de 650 lei/persoană şi include masă în regim de 
pensiune 
completă, meniu tradiţional oferit la restaurantul propriu, cina festivă în seara de Ajun,
reprezentaţii folclorice cu datini şi obiceiuri, acces la piscina acoperită şi încălzită, saună şi sală
cu fotolii vibro-masaj.

  

La Vatra Dornei, la o pensiune de trei stele, tariful este de 795 lei/persoană şi include cazare p
entru cinci nopţi cu 
pensiune 
completă, pomana porcului, cina festivă în seara de Crăciun şi colindători.

  

De Revelion, la o pensiune de trei stele din Vama tariful este de 1.990 lei/persoană pentru
cinci nopţi, cu mic dejun, dejun şi cină, masa de Revelion cu muzică de dans la alegerea
oaspeţilor, dar şi program de plimbare cu sania trasă de cai, grătar pe zăpadă cu vin şi ţuică
fiartă, o seară bucovineană cu lăutari, un program de obiceiuri de iarnă cu urători şi mascaţi.

  

La Gura Humorului, de Revelion, tariful la o pensiune de trei stele este de 1.450 de
lei/persoană şi include cinci nopţi de caz
are 
cu demipensiune, cina de Revelion cu program artistic, dar şi saună, în timp ce la 
Vatra Dornei
, la un hotel de trei stele, la tariful de 1.200 lei/persoană pachetul include 
cazare 
cu mic dejun pentru cinci nopţi, masa festivă de Revelion.

  

Pentru a citi si despre alte oferte de Revelion, din alte statiuni montane, accesati aceasta
sectiune
asite-ului nostru.
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Citeste mai mult...

  

Sursa: www.mediafax.ro
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