
OFERTA PASTE 
Podina resort
30.04.2021 – 03.05.2021

Podina Resort are marea placere de a va prezenta 
oferta speciala pentru Paste 2021. Va invitam sa 
petreceti aceasta sarbatoare intr-un loc in care 

traditia se pastreaza cu sfintenie si se transmite din 
generatie in generatie. Veti avea ocazia de a 

degusta din preparatele traditionale specifice 
zonei, de a participa la obiceiuri stravechi si de a va 

bucura de difersele activitati.  



Vineri, 30.04.2021
14:00 Check-in.

16:00-19:00 Incondeierea 

oualelor, pregatirea 

preparatelor traditionale 

specifice.

19:30-21:00 Cina tip bufet.

Sambata, 01.05.2021
08:00-10:00 Mic dejun.

10:00-13:00 Plimbare cu 

trasura.

Pentru aceasta activitate va 

trebuii sa va faceti programare 

in momentul sosirii la locatie.

13:00-14:30 Pranz tip buffet.

15:00-19:00 Vizita la Manastirea Sfanta Ana 

din Rohia si la Muzeul etnografic Rogoz.

19:30-21:00 Cina tip buffet.

00:00-03:00 Slujba Invierii Domnului. Doritorii 

pot merge la Biserica din localitate, care se 

afla la 500 m de locatie, pentru a participa la 

Slujba.



• Duminica, 02.05.2021

• 08:00-10:00 Mic dejun tip buffet.

• 10:00:12:00 Echitatie.Pentru aceasta activitate va 
trebuii sa va faceti programare in momentul sosirii la 
locatie.

• 12:00-14:00 Mosii. Obicei religios stravechi, care va avea 
loc la biserica de lemn a satului. Biserica a fost ridicata 
in secolul al XII-lea.

• 15:00-16:30 Masa festiva de Paste cu preparate 
traditionale specifice zonei.

• 16:30-19:00 Moment artistic cu hori si povesti.

• 19:00-21:30 Cina. 



Luni, 03.05.2021
08:00-10:00 Mic dejun tip buffet.

11:00- 17:00  Drumetie cu popas si pranz in natura. Se vor 

servi diferite preparate traditionale cum ar fi: placinta cu branza, 

slanina in tapusa, miel la rotisor, pancove... . 

19:00- 03:00  Cina + petrecere cu muzica live. Exista 

posibilitatea ca aceasta petrecere sa isi modifice ora in cazul in 

care datorita restrictiilor din acea perioada nu ne putem 

desfasura activitate pana la o ora  tarzie

Politica de anulare:

Rezervările se pot anula gratuit cu 40 de zile înainte de data sosirii, între 40-25 de zile orice anulare se penalizează 

cu 50% din întreaga valoare a pachetului, cu mai puțin de 25 de zile înainte de sosire pachetele devin 

nerambursabile și orice modificare sau anulare se tarifează cu contravaloarea întregului sejur. Confirmarea 

rezervării se face după achitarea avansului de 50% din valoarea pachetului.

In pachet sunt incluse 
urmatoarele bauturi: Apa 

plata, minerala, racoritoare 
gama coca cola, vin, bere, 

horinca si afanata, care se vor 
servi doar pe durata meselor. 

Marti, 03.05.2021
08:00-10:00 Mic dejun tip 
buffet.

12:00 Check-out.


