
 

Piriu' Morii  Mănăstirea Humorului**** 

 
VA INVITAM SA PETRECETI ALATURI DE NOI 

Crăciun in BUCOVINA! 

 la Piriu' Morii 

Pachetul cuprinde: 

MENIU SI EVENIMENTE TRADITIONALE 

 

23 Decembrie 

Bine ați venit! 

 Sosirea oaspetilor, cazare 

Ora 18 -Primirea invitatilor cu placinte poale-n brau. 

             -Cina bufet cu preparate tradiționale de la afumătoare, feluri reci și 
calde, de post sau de frupt – meniul este trimis detaliat pentru oaspeți  

 



 

24 Decembrie 

08:00  - 11:00  Mic dejun bio - bufet 

In funcție de condițiile meteo, programe opționale detaliate la finalul ofertei 

0rele 15.00 –După amiaza, la căldura șemineului, împodobim bradul de Crăciun. 

 

18:00  Cina tradiționala de Ajun: preparate de toate felurile, sărmăluțe, 
răcituri, tochitura bucovineana, plăcinte, preparate de post, etc. - bufet 

Vine Moș Crăciun! 

 

Program folcloric: colinde si obiceiuri tradiționale cu Ansamblu local 

 

25 Decembrie 

08:00  - 11:00 Mic dejun bio- bufet 

Participare la slujba de Craciun la Manastirea Humorului  

15:00 -  Masa festiva tradiționala de Crăciun   



 

Petrecere cu MOS Dj MIHAI 

Orele 18.00 

 

Orele 21.00  

Foc de tabără 

 

26 Decembrie 

08:00 - 11:00 Mic dejun bio- bufet 

In funcție de condițiile meteo, programe opționale detaliate la finalul ofertei 

CINA 

18:00 Cina câmpenească, țuică și vin fiert. Pomana porcului, balmoș, grătare, 
păstrăv, desert. 

 

27 Decembrie 

08:00 – 11.00 Mic dejun bio - bufet. 

Să ne revedem sănătoși în anul următor! 

          Completări:  

         ACCES GRATUIT LA: Minispa interior și  Ciubăr jacuzzi cu apă sărată de la 
salina Cacica exterior, saună externă. 

 Preparatele de baza constau in mancaruri specifice bucovinene: 
preparate traditionale din porc si berbec, vânat, tochitură bucovineana, hribi 
cu smantana si piept de pui, curcan, sărmăluțe în oale de lut, "pomana 
porcului", murături asortate, salate, dulciuri din bucătăria bucovineana etc., 
toate fiind elaborate in bucătăria noastră. 

 La cerere va oferim meniu dietetic sau vegetarian. 



 

 Bauturile (apa minerala si plata, ceai si cafea) precum și băuturile 
alcoolice autohtone (țuica, vin la carafa, afinată) sunt incluse in cadrul meselor 
festive si a celor specificate in program (mic dejun, pranz sau cina). 

 

Tarife detaliate: 

- copii 0 - 3 ani gratuit in camera cu doi adulti, fara pat suplimentar sau 450 ron 
cu pat suplimentar 

- copii 3-12 ani se achita 990 ron  

- copii peste 12 ani sau adultii, a treia persoana in camera dubla cu sau fara  pat 
suplimentar se achita 1.350 ron 

- 570  lei/ persoana /zi/conform ofertei/ loc camera dubla/  

minim 4 nopți 

- 620 lei/persoana/zi/conform ofertei/loc apartament/ minim 3 pachete/ 

minim 4 nopți 

Condiții de rezervare suplimentare: 

* - avans 50% la comanda ferma, care nu se restituie in caz anularii după  1 
decembrie 2021; 

- diferenta de 50% pana la data de 7 decembrie 2021. 

Sugestii pentru petrecerea timpului liber in zona 

 ✓ Tenis de masa gratuit în exteriorul pensiunii;Relaxare la minispa interior și  
Ciubăr jacuzzi cu apa sărată de la salina Cacica exterior, saună externă;✓ 
Vizitarea mănăstirilor cu fresca exterioara: Voroneț, Mănăstirea Humorului, 
Moldovița, Sucevița, Putna, Arbore, Dragomirna, Râșca, Slatina, Pătrăuți, etc; ✓ 
Plimbări cu trăsura; ✓ Plimbare cu Mocănița la Moldovița; ✓ Vizitarea Cetății  
de Scaun a Sucevei si Muzeului Satului Bucovinean; ✓ Muzeul Obiceiurilor 
populare din Bucovina aflat in Gura Humorului; ✓ Muzeul ouălor încondeiate de 
la Moldovița si Vama; ✓ Drumeții pe trasee de Trekking cu ghid specializat pe 
obcinile din împrejurimi; ✓ Vizitarea rezervațiilor Naturale Piatra Pinului si 
Piatra Șoimului- situate pe malul drept al râului Moldovei; ✓ Plimbare cu 
telescaunul; ✓ Centru SPA in Voroneț si Gura Humorului – piscina, saune, 
Jacuzzi ✓ Piscina acoperita de dimensiuni olimpice in Parcul de Agrement 
Arinis; ✓ Piscina cu apa sărată Pyramia în Gura Humorului; ✓ Paintball, tir cu 
arcul; ✓ Escalada – Parc de Aventuri in Complexul Ariniș 



 

 

Va așteptăm cu drag! 

              


