EXCURSIE 1 ZI
‚, PATRULA SCOLARA”
Haideti sa descoperim impreuna un colt de „rai”, de natura ( aproximativ 4 ha), in judetul Arges,
localitatea Bughea de Sus. Aici, v-am pregatit un program special, in cadrul caruia vom avea parte atat de
distractie cat si o serie de lectii de educatie rutiera, astfel incat cei mici pot afla cum pot sa fie cei mai
responsabili participanti in trafic.

Atelierul Patrula Scolara
- Fisa de lucru „Sunt responsabil pe strada?”
- Prezentare - „ABC-ul Circulatiei ”
- Activitate practica „Permis de pieton,,

TARIFE:
Tip Autocar
Transport +Atelierul Patrula
Scolara + masa de pranz

40 + 10 loc
48+12 loc
110 lei

30 + 20 loc
38+22 loc
145 lei

Pretul include:
•
•
•

Transportul cu autocare, microbuze clasificate
Programul de excursie cu atelierul specificat ,,PATRULA SCOLARA”
Masa de pranz(ciorbita, felul doi si desert)

Tariful nu include:

taxele de intrare la obiectivele turistice;
Taxele de poduri, bacuri si parcari;

Bonus:
-1 tura la tiroliana si 5 minute la trambulina (daca vremea permite)
- acces la locul de joaca pentru copii

22+ 5 loc
30 +6 loc
140 lei

INFORMATII UTILE
Traseu autocar : Bucuresti- Targoviste – Bughea de Sus – Targoviste - Bucuresti
Obiective turistice propuse pentru vizita: Complexul Muzeal Curtea Domneasca, Muzeul Tiparului si al
Cartii romanesti vechi, Muzeul National al Politiei Romane, Complexul monumental Stelea, Manastirea
Namaesti(un singur obiectiv la alegere).
Masa de pranz - pentru grupuri de minim 40 de platitori este in regim bufet deschis. Pentru grupurile
mai mici de 40 de platitori servirea se fac la portie(ciorbita, fel principal, desert). Adultii (parinti, bunici)
care participa la excursie vor achita un supliment de 15 lei pentru masa de pranz.

ACTIVITATI OPTIONALE:
Tiroliana
Traseu aventura la inaltime
Escalada pe panou
Tir cu arcul
Tir airsoft
Bile pe apa
Plimbare cu bicicleta
Trambulina
Jocurile copilariei
Curs supravietuire/ orientare/ prim- ajutor
Plimbare cu buggy
Atelier Dacii si Romanii
Atelier Fashion Days
Atelier Soldatii Verzi
Atelier Senzorial
Atelier Echipa de Interventie

5 lei/ o cobarare
10 lei/ parcurgerea traseului
5 lei/ o urcare
5 lei/ 5 sageti
5 lei/ 10 focuri
10 lei/ 5 minute
5 lei/ tura de 2 km
5 lei/ 5 minute
10 lei
10 lei
10 lei/ 5 minute
25 lei
25 lei
25 lei
25 lei
25 lei

PENSIUNEA Casa Bella: Inconjoară-te cu natură si experimentează liniştea muntelui. Situat în
mijlocul naturii, la poalele masivului Iezer, într-o locație plină de farmec și pitoresc, Complexul turistic
Casa Bella vă așteaptă să vă bucurați de o atmosferă caldă și primitoare, să vă delectați cu bucate
preparate după pofta inimii și să descoperiți locuri noi, minunate, încărcate de istorie și tradiție.
Complexul detine aproximativ 4 hectare de teren, amenajat cu spatiu de joaca pentru copii ( leagane,
topogane), terenuri de sport ( fotbal, baschet,volei), parc de aventura ( traseu la inaltime, panou
escalada, tiroliana), foisoare acoperite pentru desfasurat activitati, spatiu special amenajat pentru foc de
tabara si mult spatiu verde. Complexul mai detine un restaurant, precum si o sala de relaxare dotata cu
tenis de masa, billiard, fussball, darts). Acesul in spatiu de relaxare se face contra cost.
www.pensiunea-casa-bella.ro

Informati si rezervari: 0720 27 33 60, 0731 731 171, 0720 141 152;
aventurainnatura@gmail.com
www.e-tabara.ro

