
 

 

Paste  cu  traditii la Hilde’s 
 

29 Aprilie – 02 Mai 2016 ( 3 nopti ) 
 

 

29 Aprilie  2016  - Vinerea Paștelui – 
Sosirea oaspeților  

 
 Ora 18.00 Seara de Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor lui Iisus – Cina de Post .  

Exista optiuni  si pentru cina  “de dulce “ sau “de frupt”  
 

Vinerea Mare (Vinerea Pastilor, Vinerea Seaca, Vinerea Patimilor) este zi de mare doliu a intregii crestinatati pentru ca 
in aceasta zi a fost rastignit si a murit Mantuitorul lumii.   

Acestei zile i se spune si Vinerea Seaca, pentru ca batranele posteau post negru, iar seara, la Denia Prohodului Domnului, luau 
anafura de la biserica.  

             In popor se crede ca daca ploua in Vinerea Mare anul va fi manos, iar daca nu, nu va fi roditor. Unii cred ca, daca se 

scufunda in apa rece de trei ori in acesta zi vor fi sanatosi tot anul.  

Inaltatoare zi de doliu, tacere si meditatie, Vinerea Mare este cinstita mai ales prin participarea la slujba 

Prohodului Domnului. Asa ramane ea in constiinta romanilor contemporani. 
 

 

30 Aprilie 2016 - Sambata din Saptamana Mare 
  
     8:00 - 10:00  Micul Dejun ( optional de post sau de frupt ) 
 11:00 - 12:30  Tradiții bucovinene –Pregatirea Coșului Pascal –program interactiv inedit  
 18.00                 Cina dinaintea Invierii . Optiuni pentru Cina de post sau de frupt  
  Seara – plecarea cu Coșul Pascal  la Inviere la una din Manastirile din apropiere : Manastirea Voronet 

( 4 km) , Manastirea Humorului (5 km) sau la Catedrala Nasterii Maicii Domnului din orasul Gura 
Humorului  (0.5 km) 

 
Vom pomeni cu darul lui Dumnezeu in Sambata cea Mare inmormantarea Domnului Hristos, petrecerea in mormant a 

Mantuitorului nostru. Vom avea in vedere cele ce s-au petrecut pentru noi si pentru a noastra mantuire in aceasta zi. 
In Sfanta si Marea Sambata praznuim ingroparea dumnezeiasca si trupeasca a Mantuitorului nostru Iisus Hristos si 

pogorarea la iad, prin care neamul nostru fiind chemat din stricaciune a fost mutat spre viata vesnica.  
Intrebarea fireasca pentru fiecare dintre noi este: Ne inchinam cu adevarat Sfintei Invieri? Le zicem frati celor ce ne urasc 

pe noi? Suntem binevoitori fata de toti oamenii? Daca da, atunci suntem fericiti, pentru ca traim Ziua Invierii intru care dorim sa 
ne luminam.  

 
 

01 Mai 2016 -  Duminica Pastelui – Hristos a inviat !  
 
 08.00 – 10.00  Mic dejun  cu ouă roșii  
 13 :00    Pranzul din Duminica Pastelui –masa traditionala bucovineana  
 19:00     Cina impreunata cu Bal !  Muzica live . 

 
Tradiţiile populare spun că în ziua de Paște nu se doarme, iar membrii familiei nu trebuie să se certe între ei pentru a fi 

armonie tot anul.  
Chemam cerul si pamantul sa se veseleasca si zicem: "Cerurile dupa cuviinta sa se veseleasca si pamantul sa se bucure, si sa 

praznuiasca toata lumea cea vazuta si cea nevazuta ca Hristos a inviat, veselia cea vesnica".  

 

http://www.crestinortodox.ro/cuvinte-duhovnicesti/68634-mantuirea-personala-si-mantuirea-lumii-dupa-sfintii-parinti
http://www.crestinortodox.ro/saptamana-patimilor/88660-slujba-prohodului
http://www.crestinortodox.ro/saptamana-patimilor/88660-slujba-prohodului


 

 

02 Mai 2016  -  Lunea Pastelui  
 

 08.00 – 10.00    Mic dejun - Bufet cu bunatati Pascale  
 

Invierea Mantuitorului nostru Iisus Hristos din morti este considerata ca fiind centrul credintei crestin ortodoxe. 
            Pastele crestin dureaza 40 de zile, intre sarbatoarea Invierii Domnului (prima duminica de Pasti) si sarbatoarea Inaltarii 
Domnului, praznuita de catre biserica la 40 de zile de la Inviere, mereu intr-o joi. Mai mult decat atat, primele 3 zile din cele 40 
de zile pascale reprezinta momente de mare sarbatoare. 
   

 Noi facem poze si ne despartim . Drum bun si sa aveti o primavara minunata ! 
 
                           
 

  PRET Euro/ pachet/ pers 

   

CAMERA DUBLA DE 

CONFORT 

CAMERA DUBLA DE LUX 

sau JUNIOR SUITE 

APARTAMENT 

   

240 255 285 
_________________________________________________________________________________ 

Copii pana la 4 ani GRATUIT 

Copii intre 5 si 12 ani 130 
Copil > 12 ani sau Adult 70 % din tarif/adult 

Pachetul contine :  

 3 nopti de cazare cu demipensiune  

 Pranz in Duminica Pastelui  
 Bal cu muzica live  

 Voucher de relaxare la Centrul de Terapie Pyramia  

 

 Pentru a verifica disponibilitatea camerelor de la acest moment, va rugam accesati 
http://www.lucy.ro/lista_ocupare.php 

 Descrierea si fotografiile camerelor gasiti accesand http://www.lucy.ro/galerie-foto.php  
 Toate mesele sunt servite in traditia bucovineana din produse naturale si includ bauturile alcoolice si 

nealcoolice . 
 In afara pachetului se pot rezerva zile aditionale conform tarifelor din grafic.  

 

CONDIȚII DE REZERVARE:  
50% AVANS LA REZERVAREA FERMA 

DIFERENTA DE PLATA PANA  01 APRILIE 2016  
 

 

INFORMATII SI REZERVARI 

0744 386 698 

0230 233 484 

rezervare@lucy.ro 

office@lucy.ro 

http://www.lucy.ro/lista_ocupare.php
http://www.lucy.ro/galerie-foto.php
mailto:rezervare@lucy.ro
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