
 
 

PENSIUNEA 
BUCOVINA LODGE 4* VAMA 

 

 
   Pensiunea este construita pentru a pastra autenticitatea satului bucovinean, traditiile locale, 
ospitalitatea, grija pentru detaliu imbinata cu modernismul si confortul celor 4 stele. Fiind 
amplasata pe deal, la marginea padurii, de aici se pot admira atat dulcele Obcini invecinate 
cat si Masivul Rarau si nu in ultimul rand satul, situat parca la picioarele tale si dezvaluind 
veritabilul stil bucovinean: case multicolore, fantini si grajduri decorate cu motive populare. 
 
Pensiunea are 9 camere duble dintre care 5 cu pat matrimonial ( 2 pentru fumatori si 3 pentru 
nefumatori), 4 camere cu doua paturi, un apartament format dintr-o camera cu pat matrimonial 
si un living, baie, balcon. Fiecare camera este dotata cu baie proprie ( uscator de par si 
cabina dus), balcon, Tv cablu, internet. 
 
Facilitatile pensiunii sunt: 
      -     bucatarie moderna, complet utilata; 

- sala de mese; 
- loc de relaxare cu semineu; 
- sauna moderna si spatioasa; 
- instalatie de sonorizare moderna; 
- sala de conferita de 40 locuri 
- internet si jocuri de inchiriat : carti, remi, table, sah 
- terasa; 
- curte exterioara mare cu mult spatiu verde si loc de joaca pentru copii; 
- parcare cu capacitate de 10 masini 

 

Oferta pentru CRACIUN 2010 
 
Perioada:   23.12.2010 – 27.12.2010 
 
PRET:    1 280 LEI/PERSOANA/SEJUR 4 nopti 
 
SERVICII:  
- 4 nopti cazare  si demipensiune; 
- “buna dimineata la mos Ajun” recital  de colinde cu ansamblul “Cetina”de pe langa Caminul 
cultural Vama; 
   - “din desaga lui Mos Craciun”... in lumina jucausa a focului din semineu si sub cetina 
bradului vesnic verde pe care il vom impodobi impreuna,vor fi scoase daruri, 
deopotriva,pentru cei mari si cei mici; 
  - masa festiva de Craciun; 
  -“in clinchet de clopotei”, plimbari cu sania trasa de cai; 
            - gratar in aer liber stropit cu tuica si vin fiert; 
            - concurs de sanius cu premii; 
            - se asigura sala de joaca pentru copii,la interior,dotata corespunzator.     
 
BONUS: 
                 - o sedinta de sauna 
                -  o sedinta de biliard 
 



OPTIONAL: 
 
- deplasare la manastirile din apropiere,(se asigura transport contra cost); 
- deplasare la partiile de ski din Gura Humorului si Vatra Dornei (transport contra cost). 
 
 
Nota 
   - bautura este inclusa doar la cina de bun venit,gratar si masa festiva din 25.12.2010;   
   - copiii sub 5ani care nu solicită pat suplimentar,beneficiază de cazare  gratis;peste 
5ani,platesc 35 ron,patul suplimentar.La masă se acorda reducere 50% pentru copii. 
 

 
              
 
 

OFERTA SPECIALĂ REVELION 2010     

                                            

Perioada : 30.12.2010 -  03.01.2011 sau  29.12.2010 - 02.01.2011 
 
Pret: 1740 lei / persoana / 4 nopti  
 
Pretul include: 

- 4 nopti cazare; 
- Demipensiune conform program; 
- Masa festiva de Revelion 
- Primirea unui grup de uratori si traditii de Anul Nou in Bucovina; 
- Gratar pe zapada, foc de tabara cu vin fiert si tuica fiarta; 
- Cina speciala de Sfantul Vasile pe 01 ianuarie seara cu tombola si surprize; 
- Bautura ( afinata sau fragata, tuica, vin, sampanie, apa, cafea ) este inclusa numai la masa de 

Revelion si la Cina de bun venit. 
 
Program: 
29 decembrie sau 30 decembrie Primirea musafirilor. Cazare si cina de Bun venit. 
31 decembrie Mic dejun.  
Optional: Vizitarea manastirii Humor sau Voronet ( cu masina proprie). Plimbare cu sania trasa de cai; 
Concurs de sanius.  
Parada obiceiurilor de Anul Nou in Bucovina pe platoul din fata primariei din Vama; 
Pranz. 

             Dupa amiaza odihna activa: odihna activa:biliard,sah,remi,carti, table;    



             Ora 21.00 REVELION – masa tradiţională cu preparate specifice,  surprize , muzică,spectacol de tradiţii 
din zona Bucovina (cerb,capre,irozi,urători) 
01 ianuarie 2011 – ora 10,00 -mic dejun 
                 - ora  13,30 - ieşire in natură-grătar,vin fiert,ţuică fiartă,muzică,foc de tabară; 
                 - ora 20,00 –„Zi-i Vasile zi-i...mult este drag inimii...” cina tradiţională in cinstea celor care 
sarbatoresc ziua numelui si  pentru un nou inceput - muzică,surprize,tombolă cu câştiguri; 
 02 ianuarie 2011 –  ora 8,00-10,00 mic dejun; 
                  -  vizita la muzeul „Casa Bucovineana”din Vama; 
                  -  vizita la muzeul oualor incondeiate din Vama; 
Optional:  

- deplasare la partia de ski din Gura Humorului ori  dupa preferinte,la cea din Vatra 
Dornei. 

03 ianuarie 2011             -  ora    8,00 – 10,00  mic dejun; 
Optional si contra cost:     - ora 10,00- 12,00   plimbare cu trenul „Mocanita”     
                                          -  ora 13,00 sa inchinam un pahar de  ramas bun/plecarea oaspetilor. 

 

 Pentru cazul in care pensiunea va fi ocupata de catre un grup de 16 
persoane atunci se ofera bonus o noapte de cazare cu mic dejun. 


