
Mănăstirile: Voroneţ, Moldoviţa, Suceviţa, Putna, Dragomirna, Humor, Probota. Monumentul “Stalpul lui Voda” Vama
Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina - Gura Humorului, Cetatea de Scaun a Sucevei, Codrul secular Slătioara
Muzeul "Arta Lemnului" din Câmpulung Moldovenesc, Salina Cacica, Muzeul ouălor încondeiate - Moldoviţa,
Rezervatia geologică "Pietrele Doamnei" din masivul Rarău, Herghelia şi Rezervaţia naturală de la Lucina, Ceramica
neagră de la Marginea, Casa memorială Ciprian Porumbescu - Stupca, Muzeul etnografic Radauţi, Colecţia de linguri
"Profesor Ioan Ţugui" - Câmpulung Moldovenesc, Mocănița “HUȚULCA” - Moldovița.

PENSIUNEA  MARIO
comuna Vatra Moldoviţei 724 • judeţul Suceava • cod poştal 727595 • România • 
Telefon: +40 724 218 248, e-mail: oniroxy@yahoo.ro, www.pensiunea-mario.ro

Capacitatea de cazare, facilitati:

Observatii:

Atractii turistice in zona:

10 camere cu baie proprie din care 9 cu balcon, astfel:
7 camere duble cu pat matrimonial
3 camere triple
centru SPA, sală de biliard, internet wireless gratuit, parcare păzită gratuită

Perioada: 29.12.2021- 02.01.2022

 - mic dejun / plimbare cu sania trasă de cai / grătar haiducesc
 - cina de primire

 - mic dejun / program de voie / program artistic susţinut de Grupul de urători din 
Frumosu: spectacol de datini şi obiceiuri de iarnă din Bucovina (capra, ursul, călăreţi etc.).

De la ora 20.00 -  în Restaurant-salon Mario. Formaţie, bucate alese, voie bună,
băuturi speciale şi surprize la cumpăna dintre ani.

 - primul prânz al anului / cină dansantă- carnaval
 - mic dejun / plecarea turiştilor.

PREŢ PACHET REVELION:  RON / persoană / pachet conform programului enunţat.

30 decembrie
29 decembrie

31 decembrie

 

1 ianuarie
2 ianuarie

REVELION 2022!

 

demonstraţie de tăierea porcului, cu degustarea preparatelor specifice

1850

Serviciile suplimentare de masă se acordă în restaurantul propriu, la preţuri speciale.
Restaurantul are o capacitate de 300 locuri, completată de o terasă rustică cu capacitate de 30 locuri,
dotată cu grătar şi cuptor tradiţional, iluminat electric, utilizabilă şi în anotimpul rece. 
Bucătăria oferă un meniu bogat, incluzând tradiţiile culinare bucovinene şi băuturi naturale de casă
alcoolice şi non-alcoolice.
Micul dejun - bufet va fi servit la Pensiunea Mario iar toate celelalte mese la Restaurant-salon Mario.

OPŢIUNI DE CAZARE COPII:
Copil mai mic de 6 ani - gratuitate la masa si cazare, fără pat suplimentar
Copil intre 6 si 14 ani - 60% din pretul pachetului (cu pat suplimentar)
Copil intre 14 si 18 ani - 80% din pretul pachetului (cu pat suplimentar)

 

REVELION 2022REVELION 2022REVELION 2022

Atenție! Prezenta ofertă este redactată în luna august 2021. În funcție de reglementările impuse de evoluția pandemiei de COVID-19, condițiile ofertei pot fi supuse unor modificări. 
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