




 

 Dacă ai ales să îți petreci Sfintele Sărbători de Paște  la Complexul turistic 

LIDANA, este cazul să afli de ce ai făcut cea mai bună alegere. 

 Sejurul debutează în Vinerea Mare, atunci când veți înlocui oboseala 

drumului  cu momentele de suavă desfătare spirituală, inspirate de  aceste locuri 

mirifice dar și de zâmbetul ospitalier al gazdelor. Vă veți ”înfrupta” doar la figurat, 

cu felurite preparate de post, asezonat gospodărește cu vinul casei, afinată și 

pălincă, toate menite a vă introduce în atmosfera locului și a sărbătorii. 

 Sâmbăta  Mare începe în forță, cu un mic dejun tip bufet, într-o atmosferă 

destinsă, îmbogățită de perspectiva  participării  la o demonstrație de ouă 

încondeiate. Gazdele vor fi măgulite să vă pună la dispoziție, contra cost, plimbări 

cu căruța pe drumuri de munte sau, dacă vă doriți relaxare, pur și simplu, centrul 

de agrement și spa vă este la dispoziție. Cina cu fel principal, desert și băuturi de 

casă va fi înmiresmată de anticiparea nopții magice  care urmează.  Veți putea 

participa la Slujba de Înviere și veți lua Lumina Sfântă de la oricare dintre 

mănăstirile din zonă ( Voroneț, Moldovița, Schitul Sf. Ana) sau de la bisericile 

locale. Gazdele vă vor aștepta, la întoarcere, cu o gustare tradițională de tip bufet, 

cu ouă roșii, drob, pască și băuturi. 

 Prima zi de Paște vă va întâmpina cu mireasma pascală a unui  mic dejun 

tradițional, tip bufet. Așa cum se cuvine în așa de mare sărbătoare, preparatele vor 

fi sfințite. Vă puteți continua ziua  alegând momente de relaxare în centrul de 

agrement, în așteptarea cinei festive din Duminica Paștelui.  Veți fi răsfățați cu 

bunătăți tradiționale, muzică de calitate și ambient specific, așa cum șade bine  

omului, cand e oaspete în Bucovina. 

 A doua zi de Paște  vă va testa, din nou, rezistența papilelor gustative.  După 

ce veți fi trecut de micul dejun,  veți fi încântați să constatați cum gazdele purced la 

pregătirea unui adevărat festival, la care urmează să participați. Vă veți bucura de o 

masă câmpenească, în aer liber, cu berbecuț la proțap, grătare, plăcinte ”poale-n 

brâu”, sarmale, pogăcele, vin fiert, țuică și câte și mai câte bunătăți, că dacă n-ar fi, 

nu s-ar povesti. 

 Să, fiindcă ce e bun și frumos, se termină repede, în a treia zi de Paște, după 

micul dejun, vă veți reântoarce în iureșul cotidian, păstrând în amintire un sejur 

minunat. 


