
CAPACITATEA DE CAZARE, FACILITÃŢI:

ATRACŢII TURISTICE ÎN ZONÃ:
Mãnãstirile  

Dragomirna, Humor, Probota. Chilia lui Daniil 
Sihastrul, Monumentul “Stâlpul lui Vodã-Vama”

Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina - Gura
Humorului, Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul

„Arta Lemnului“ - Câmpulung, Salina Cacica, Muzeul
Ouãlor Încondeiate - Moldoviţa, Cordul Secular
Slãtioara, Pãdurea Secularã Giumalãu, Pietrele

Doamnei - Rarãu, Herghelia şi Rezervaţia Lucina,
Cheile Lucavei, Ceramica Neagrã de Marginea,
Muzeul Ciprian Porumbescu - Stupca, Muzeul
Etnografic - Rãdãuţi, Colecţia de linguri „Prof.

 Ioan Ţugui - Câmpulung Moldovenesc

Voroneţ, Moldoviţa, Suceviţa, Putna,

10 camere cu baie proprie
 din care 9 cu balcon, astfel:

7 camere duble cu pat matrimonial
3 camere triple

               salã de biliard, centru SPA
 internet wireless gratuit, parcare pãzitã gratuitã
 Restaurant - Salon, cu capacitate 300-450 locuri

 Terasă rustică, cu capacitate 40 locuri

Vã asteptãm cu drag!,

Ne face plãcere sã vã supunem atenţiei
Oferta Specialã la Pensiunea MARIO

Pachet complet, 3 nopti cazare
cu DEMIPENSIUNE,

începând de vineri, 22 aprilie 2022
(intrare cu cina de primire)

si pânã luni, 25 aprilie 2022
(ieşire cu mic-dejun de rãmas-bun).

Pachetul include masa festivã de Paşte,
cu bucate sfinţite,

participarea la Slujba de Înviere
la Biserica Frumosu sau Mãnãstirea
Moldoviţa (cu autoturismele turiştilor)

Foc de tabără!

Serviciile suplimentare de masã se acordã în 
restaurantul propriu, la preþuri speciale.

Restaurantul are o capacitate de 40+12 locuri, completatã 

de o casã þãrãneascã cu capacitate de 20 locuri, 
dotatã cu grãtar º þ

ã º . 
Bucãtãria oferã un meniu bogat, incluzând 

tradiþiile culinare bucovinene º
ãuturi naturale de casã alcoolice º

RESTAURANTUL FUNCÞIONEAZÃ 
ÎN REGIM DE CIRCUIT DESCHIS.

i cuptor tradiional, iluminat electric, 
utilizabil i în anotimpul rece

i 
b i non-alcoolice.

Serviciile suplimentare de masã se acordã în 
Restaurant Salon Mario, la preţuri speciale.

Restaurantul are o capacitate de 300 locuri, completatã 
de o terasă rustică cu capacitatea de 40 de locuri și

de o casã ţãrãneascã cu capacitate de 20 locuri, 
dotatã cu grãtar şi cuptor tradiţional, iluminat electric, 

utilizabilã şi în anotimpul rece. 
Bucãtãria oferã un meniu bogat, incluzând 

tradiţiile culinare bucovinene şi 
bãuturi naturale de casã alcoolice şi non-alcoolice.

RESTAURANTUL FUNCŢIONEAZÃ 
ÎN REGIM DE CIRCUIT DESCHIS.

PENSIUNEA  MARIO
comuna Vatra Moldoviţei 724 • judeţul Suceava 

• cod postal 727595 • România • 
Telefon: +40 724 218 248, 

e-mail: oniroxy@yahoo.ro,

www.pensiunea-mario.ro

1400 RON
(Include accesul la SPA si biliard)

Paste 2022,

Preţ pachet/ copii:

Pânã la 6 ani: gratuit
Între 6 şi 14 ani: 40% din preţul pachetului de adult.

Peste 14 ani: tarif integral.
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