
 
 

COMPLEX TURISTIC LIDANA 
                                                           - perioada 29.12.2019 – 02.01.2020 

 

TARIF:  2400 lei/persoana in vila Rebeca. 
            2700 lei/persoana in vila Savel/Zamfira 

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

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

internationale. 

29 dec. 2019 Duminica. 

● ora 17:00 – Primirea oaspetilor;  
● Cina de bun venit… 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. 

30 dec. 2019 Luni. 

● Mic dejun – bufet.  
● Pranz campenesc: taierea porcului  si preparate traditionale pregatite impreuna cu dvs. 

● Cina bufet.  

31 dec. 2019 Marti. 

● Mic dejun – bufet. 

● Pranz- bufet. 

● 21:00: Masă festivă de Revelion: 

- Surprize culinare sofisticate, festive, desigur..., bauturi tradiționale și internaționale, in doua cuvinte... 
masă îmbelșugată cum numai la noi găsești... 
- V-om primi urători și colindători, muzică și dans.. toată noaptea, șampanie și muuultă... voie bună. ☺ 
 

 

 
 

 

OFERTA DE REVELION 2020 



 
1 ianuarie 2020 Miercuri. 

● Mic dejun : pentru cei matinali, va asteptam cu cafea/ceai. 

● Pranz prelungit:  bufet. 

● Cina traditional- bucovineană 

2 ianuarie 2020 Joi. 

- Mic dejun 

- Rămas bun, plecarea oaspeților noștri 

 

*** 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… 
 

Rămas bun și să ne vedem sănătoși și la anul și... când ne-o fi mai rău, tot așa să ne fie! 

 

Vă așteptăm cu drag și vă garantăm un REVELION de neuitat! 

 

Notă oferta Revelion 2020: 

● 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: achita 50% din tarif, cazati in camera cu parintii, cu pat suplimentar si meniu. 

● Copii 12-14 ani: achita 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.  
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