OFERTA SPECIALA ZILE GRATUITE DE VACANTA IN BUCOVINA
Detasati-va de agitatia orasului si petreceti zile de neuitat intr-un loc relaxant, la munte,
intr-un cadru natural deosebit care doar in Voronet se poate gasi si intr-o ambianta de eleganta
si bun gust pe care Pensiunea Perla Bucovinei v-o ofera cu drag.
4+ 1 gratis ( platesti 4 nopti si stai 5)
Pretul unei camere este de 160 ron/camera/noapte.
Optional masa se poate servi in regim " a la carte" sau sistem fisa cont ( meniu traditional si
bauturi traditionale).
Oferta este valabila in perioadele 04.11- 28.11 si 03.12- 20.12.2018 si se aplica doar de
duminica pana joi, in limita locurilor disponibile. Pentru vineri si sambata pretul unei camera
este de 160 ron/camera/noapte.
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Tenis de masa gratuit in incinta pensiunii, acces wireless gratuit ;
Piscina acoperita de dimensiuni olimpice in Parcul de Agrement Arinis;
Centru SPA in Voronet ( la 200 m de pensiune) – piscina, sauna, jacuzzi
Piscina cu apa sarata Pyramia in Gura Humorului
Plimbare cu telescaunul;
Sala de sport multifunctionala cu tribuna in Gura Humorului; 5 terenuri de sport: tenis
de camp cu nocturna , fotbal, volei, handbal si baschet si Patinoar natural utilizat in
perioada calda pentru role si skateboard in Parcul de Agrement Arinis;
Plimbari cu bicicleta, ATV
Escalada – Parc de Aventuri in Complexul Arinis, , tir cu arcul.
Vizitarea manastirilor cu fresca exterioara: Voronet, Manastirea Humorului, Moldovita,
Sucevita, Putna,Arbore, Dragomirna, Rasca, Slatina, Patrauti, etc;
Plimbari cu trasura;
Plimbare cu Mocanita la Moldovita;
Vizitarea Cetatii de Scaun a Sucevei si Muzeului Satului Bucovinean;
Muzeul Obiceiurilor populare din Bucovina aflat in Gura Humorului;
Muzeul oualor incondeiate de la Moldovita;
Drumetii pe trasee de Trekking cu ghid specializat pe obcinile din imprejurimi;
Vizitarea rezervatiilor Naturale Piatra Pinului si Piatra Soimului- situate pe malul drept al
raului Moldovei
Sanius in curtea pensiunii
Schi pe Partia Soimul din Gura Humorului

Va asteptam cu drag!

