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Nicăieri în lume şi, cu siguranţă, nicăieri în România, oamenii nu se 

potrivesc atât de bine cu locurile în care trăiesc şi cu simbolurile pe care    

le-au ridicat la tot pasul, de la muzeele ce păstrează vie tradiţia străbunilor, 

până la bisericile şi mănăstirile din patrimoniul UNESCO, pentru care sunt 

renumiţi în întreaga lume. Temători de dreapta judecată a lui Dumnezeu, 

pe care au ilustrat-o în diverse culori şi cu deosebită măreţie în frescele de 

pe zidurile mănăstirilor ctitorite de marii domnitori ai veacurilor al XV-lea 

şi al XVI-lea, bucovinenii sunt oameni înstăriţi, gospodari, veseli, iscusiţi la 

vorbă, iubitori de oaspeţi şi aprigi păstrători ai tradiţiilor strămoşeşti.

PAŞTELE 
ÎN

BUCOVINA

9-23 
APRILIE 

2017 
*Pentru informaţii referitoare la cazare, vă 

rugăm să accesaţi site-ul  www.turism-

suceava.ro, unde veţi găsi toate structurile 

de primire turistică de 3, 4 şi 5 stele din 

Bucovina.



Mănăstirea Moldoviţa din Vatra 
Moldoviţei şi Muzeul Ouălor Încondeiate 
din Moldoviţa, Mănăstirea Suceviţa, 
Centrul de Ceramică Neagră Marginea şi 
Mănăstirea Bogdana din Rădăuţi.
Notă: În localitatea Moldoviţa se poate 
face o plimbare cu Mocaniţa „Huţulca“, în 
care veţi putea surprinde satul tradiţional 
bucovinean şi peisaje ce-ţi taie răsuflarea.

Ziua 3 – Plimbare în natură pe traseele de 
drumeţie sau nordic-walking, relaxare la 
centrul spa al pensiunilor la care sunteţi 
cazaţi, iar spre seară, participare la Slujba 
de Înviere şi sfinţirea coşurilor pascale.

Ziua 4 – Participarea la diferite acţiuni, 
evenimente, concerte, expoziţii ce au loc 
în zona în care v-aţi cazat.*

Bucovina are un farmec aparte în fiecare anotimp, dar în perioada 
sărbătorilor de Paşti, Bucovina îmbracă straie de sărbătoare. Acum şi aici 
rugăciunile sunt ascultate şi primite pentru că, de Paşti, Dumnezeu coboară 
pe pământ pentru că Îl macină dorul de raiul lui din Bucovina. Aşadar, vă 
invităm pe voi la noi, ca să vă puteţi împărtăşi de Sfintele Sărbători Pascale 
de mângâierea, dragostea şi mila lui Dumnezeu.

Your caption

Programul „Paştele în Bucovina” se 
derulează pe parcursul a două 
săptămâni, începând cu Duminica 
Floriilor, continuând cu Săptămâna 
Patimilor şi Învierea Mântuitorului şi 
se încheie cu Săptămâna Luminată. În 
tot acest interval puteţi participa la o 
serie de activităţi, spectacole, concerte, 
festivaluri, demonstraţii de ouă 
încondeiate, târguri, expoziţii şi 
concursuri cu tematică pascală. Dintre 
acestea, amintim: Festivalul Naţional al 
Ouălor Încondeiate de la Ciocăneşti (1-2 
aprilie), Drumul ouălor încondeiate ce 
se desfăşoară în perioada 10-14 aprilie, 
concerte de Florii şi tradiţii pascale în 
diferite localităţi ale judeţului, slujba de 
Înviere la bisericile şi mănăstirile din 
judeţ, concursurile de ciocnit ouă de la 
Calafindeşti şi Gura Humorului, 
sărbătoarea coşurilor pascale de la Gura 
Humorului. Pentru o experienţă inedită 
de Paşti, vă invităm la „Învierea din 
Adâncuri“, la capela romano-catolică 
săpată în sarea din subsolurile Salinei 
Cacica. Dacă v-am stărnit interesul, vă 
propunem un program de 4 zile în 
Bucovina, în speranţa că veţi descoperi 
frumuseţile locului, tradiţiile şi 
obiceiurile legate de Sfintele Sărbători 
Pascale.

Ziua 1 – În prima zi vă invităm la Suceava, 
la un tur al oraşului, organizat de Centrul 
Naţional de Informare şi Promovare 
Turistică Suceava sau individual, în care să 
descoperiţi istoria unui vechi târg 
transformat în capitală a Moldovei. Veţi 
vizita cele mai importante muzee şi biserici 
din oraş, respectiv: Biserica romano-
catolică „Sf. Ioan Nepomuk“, Biserica    
„Sf. Înviere“, Mănăstirea „Sf. Ioan cel 
Nou“ de la Suceava, Cetatea de Scaun a 
Sucevei, Muzeul Satului Bucovinean, 
Biserica „Sf. Dumitru“ şi Muzeul de Istorie 

Ziua 2 - Drumul ouălor încondeiate
Suceava – Gura Humorului – Vama – 
Moldoviţa – Suceviţa – Rădăuţi – Suceava
Se pot vizita: Muzeul Obiceiurilor 
Populare şi Mănăstirile Humor şi Voroneţ 
din zona Humor, Muzeul Oului din Vama,

PROGRAM  „PAŞTELE ÎN BUCOVINA“ - 4 zile
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