
 

 

 

COMPLEX TURISTIC LIDANA 
Perioada 22-26 decembrie 2019 

 
  TARIF:  1900 lei/persoana in vila Rebeca. 
                 2000 lei/persoana in vila Savel/Zamfira 

 

Vă oferim un pachet de 5 zile/ 4 nopti cu meniuri deosebite, inclusiv masa festivă de Craciun. 

Pe parcursul intregului sejur, bucatarii nostri pregatesc cele mai bune preparate traditionale dar si  

internationale. 
 

22 dec. Duminică 

● ora 17:00 – Primirea oaspetilor;  
● Cina de bun venit… bufet si cu preparate de post. 

23 dec. Luni 

● Mic dejun – bufet. 

● Program liber - posibilitati de  vizite: la Mănăstirea Voroneț, Humor, Sucevița, Moldovița, 

Putna, Salina Cacica, atelier ceramică Marginea, Muzeul Obiceiurilor populare Gura 

Humorului, plimbare cu telescaunul pe Pârtia Șoimul, Partia Campulung Moldovenesc, ski, 

săniuș, patinaj, etc. 

● Pranz campenesc: taierea porcului  si preparate traditionale pregatite impreuna cu dvs. 

● Cina bufet.  

24 dec. Marţi 

● Mic dejun - bufet. 

● Pranz bufet 

● Ora 18:00 Cină bufet - Primiți cu colindul? 

● Sosirea lui Moș Crăciun care va împărți daruri copiilor (la receptie, la check inn-  va asteptam sa 

aduceti cadourile surpriza etichetate, atat pentru cei mici cat si pentru cei mari).  

● Program de colinde, obiceiuri tradiționale- Ansamblu de colindători. 

 

25 dec. Miercuri 

● Mic dejun - bufet. 

● Pranz festiv de Craciun 

● Cină: Masă tradițională de Crăciun ca în Bucovina - meniuri diversificate și surprize 

culinare cum numai bucătarii noștri știu să gătească pentru răsfățul oaspeților 

● Show live muzic  

26 dec. Joi 

● Mic dejun- bufet 

● Rămas bun, plecarea oaspeților noștri 

 

OFERTA DE CRACIUN 



 

*** Pachetul cuprinde accesul gratuit la cel mai mare și modern 

Centru de Agrement LIDANA: piscina cu hidromasaj, saună uscată, sauna umeda, salina, 

sală de fitness, bowling, tenis de masa, biliard… 

Vino să-ți petreci Crăciunul într-o atmosferă de familie. 

Căldura dinăuntrul pensiunii și a gazdelor, albul imaculat al zăpezii, toate 

acestea te vor face să te simți ca in vremea copilăriei. 

 
Notă oferta: 

● Vă oferim o mini-vacanţă de 5 zile/4 nopți cu meniuri deosebite, inclusiv masa festivă de 

Crăciun. Toate bucatele sunt preparate în bucataria pensiunii 

● Băuturile autohtone (țuică sau afinata casei- 100 ml, vinul casei, suc- 250 ml, apa) sunt incluse în 

cadrul meselor festive precum și a cinelor specificate în program. 

● Locurile în camere se aleg pe principiul „primul venit, primul servit”, în sensul că  primul servit 

este cel care achită primul.  

● Copii 0-4 ani au gratuitate la cazare (fara pat suplimentar) si loc la masa. 

● Copii 5-12 ani: 50% din tarif, cazati in camera cu parintii, cu pat suplimentar si meniu. 

● Copii 12-14 ani: 75 % din tarif, cazati in camera cu parintii, cu pat suplimentar si meniu.  

● Copii peste 14 ani sunt considerati adulti.  

● Camere duble în regim single- indisponibile (minim 2 adulți plătitori) 

● Aceasta oferta tine loc de contract. 
 

● Condiții de rezervare: 50% avans la rezervarea fermă și 50% până la 01 decembrie 2019.                   

***Suma achitata  nu se restituie în cazul anulării rezervării. 

 
● Pachetele se achizitioneaza doar in formula INTEGRALA, indiferent de nr. de nopti 

solicitate. 
 

● Pentru detalii si rezervari va rugam sa ne contactati si telefonic: 0720 500 501 si 

pe e-mail: pensiunealidana@yahoo.com.  
  

  
 

 

 

Craciun fericit… 

mailto:pensiunealidana@yahoo.com

