Adresa: Matei Basarab nr 88, bloc L116, scara C, ap 27,
interfon 27, SECTOR 3, BUCURESTI
Email: office@easytravel.ro
Telefon fix: 021-230.26.27

Complex Turistic Casa
Elena - Voronet
Voronet, Romania

Descriere Complex Turistic Casa Elena - Voronet 4*, Voronet, Romania
Adresa: Voronet nr. 8, jud. Suceava.
Localizare:Complexul Turistic „Casa Elena” este situat la 3,5 km de Gura Humorului, sub poala pădurii şi în apropierea
râului Moldova şi poate fi un punct de plecare pentru drumeţii pe munţi, la stâni, la Mănăstirea Voroneţ, Mănăstirea
Humor şi călătorii la mănăstirile Moldoviţa, Suceviţa, Putna, Arbore, Probota, Slatina, Râşca şi Dragomirna, precum şi la
centrul de ceramică neagră de la Marginea, Salina Cacica, Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina din Gura
Humorului, plimbari cu sania. La o distanţă de 500 m se găseşte Complexul de Agrement Ariniş, unde se află pârtia de
schi si de săniuş cu telescaun, patinoarul natural, piscina acoperită, Escalada Park.
Facilitati: Restaurant clasic, Restaurant Casa taraneasca, Restaurant Stana Turistica, bar, sala de conferinta, fitness în
aer liber, saună, facilități de grătar, sala de jocuri (biliard, tenis de masa, remi, sah, table), teren de sport, loc de joacă
pentru copii, parcare.
Camere: Casa Elena ofera cazare in 40 camere duble si 7 apartamente dispuse in 6 corpuri.
Dotari camere: Mobilier din lemn masiv, TV, internet, balcon (unele camere), baie proprie; camerele din corpurile D, E
si F sunt dotate cu frigider.

Servicii incluse
- Cazare cu mic dejun traditional
- 4 cine
- Gustare in noaptea de Inviere
- Petrecere campeneasca
- Program animatie, ateliere, concursuri interactive pentru copii (intr-una dintre zile va avea loc o prezentare de
incondeiere a oualor)
Program:
Vineri, 17.04.2020
Bun venit! Intampinarea musafirilor; cazare
Ora 19:00 - cina de bun venit
Sambata, 18.04.2020
Ora 08:00-10:00 - mic dejun traditional tip bufet cu preparate de post si de dulce
Ora 19:00 - cina de post sau de dulce
Seara - participare la slujba de Inviere si la luarea luminii sfinte la biserica Voronetului, vis-a-vis de complex (sau la
Manastirile Voronet, Humor, Moldovita, Sucevita, Arbore, Dragomirna, Bogdana, Slatina, Putna)
Gustare traditionala tip bufet dupa Slujba de Inviere (o felie de cozonac, oua rosii, un pahar de vin)
Duminica, 19.04.2020

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (01.08.2021 13:31)

Ora 9:00–12:00 - mic dejun bufet (traditional sarbatorii de Sfintele Pasti in Bucovina)
La slujba din ziua de Paste (ora 16:30–17:00), puteti participa la biserica de langa complex, unde veti fi miruiti si
binecuvantati de catre preot
Ora 19:00 - masa festiva de Paste; atmosfera de sarbatoare va fi intregita de spectacol cu muzica live
Luni, 20.04.2020
Orele 09:00-11:00 - mic dejun tip bufet
Ora 16:00 – petrecere campeneasca cu muzica live si voie buna
Marti, 21.04.2020
Orele 08:00-11:00 – mic dejun tip bufet
Nota: Meniurile vor cuprinde preparate din bucataria romaneasca traditionala si moderna, precum si
sortimente bogate si variate de bauturi alcoolice si nealcoolice.

Servicii neincluse
Tranport si orice alte servicii care nu sunt incluse in pachet.

Informatii utile
Conditii de rezervare:
- 50% avans pentru rezervarea ferma; avansul se constituie ca o garantie a rezervarii, este nerambursabil si se
constituie ca o penalizare in caz de anulare dupa 20 februarie 2020; diferenta de 50% se va achita pana la data de 13
martie 2020
- Copiii cu varsta de peste 14 ani platesc pachetul complet
- Nu se fac rezervări în regim single sau rezervarea single implică plata pentru camera dublă
- Masa se va servi in regim meniu fix.
Nota: In cazul unor calamitati naturale sau diverse lucrari ce pot cauza blocarea traficului rutier, alimentarea cu apa,
gaz sau energie electrica, Complexul Turistic Casa Elena nu se face raspunzator.

Tip proprietate
Complex turistic

Tip masa
Demipensiune

Tipuri servicii
Individual
Cazare
Masa

Facilitati proprietate
Wifi
Parcare
Restaurant
Bar
Sala de conferinte
Gym fitness area
Camera de jocuri

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (01.08.2021 13:31)

Facilitati camera
Wifi
Tv
Baie
Balcon in unele camere
Baie privata
Dus

Tematica
Paste

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (01.08.2021 13:31)

