ATELIERUL
“THE FASHION DAY”

Hai în făgaşul Aventura în Natură, cu idei şi inspiraţie. De azi dam „play” la atelierul de fashion.

Lovely Personalizare Inspiraţie

Design

Atelierul te inspiră să îţi activezi temeinic abilităţile artistice, să creezi ceea ce probabil doar
visai la ele.
Umplem atelierul cu un gând, cu o poveste, cu un decor special, cu câteva ustensile şi multe
culori, făcând din ele o inovaţie, o provocare a noului tău look - unicitate.
Ce trebuie să faci?
-

să îţi activezi puterea de concentrare,
să ai curaj să îţi depăşeşti limitele,
să te exprimi exact cum doar tu îţi doreşti,
să alegi design-ul ce te reprezintă,
iar Aventura în Natură face ca totul sa fie posibil.

În cadrul atelierului, esti încurajat şi îndrumat de animatori, însă mânuirea propriu-zisă îţi
aparţine. La final te vei bucura pe deplin de lucrarea noului design ales pe tricou, ce iniţial ţi lai schiţat pe hârtie.
Cu ce pleci acasă?
- cu o încredere de sine ce te face să continui activitatea şi pe alte hăinuţe,
- cu un tricou fashion personalizat/ inspirat de tine,
- cu o nouă experinţă de acest timp de atelier,
- cu o învăţătură în domeniul design vestimentar.
Amprenta imaginaţiei tale o să fie evidenţiată pe tricoul tău.

TARIFE:
Tip Autocar

40 + 10 locuri
43 + 11 locuri
48+12 locuri

Transport autocar +
Activitati atelier +
Masa

30+ 20 locuri
33+21 locuri
38+22 locuri

17 + 3 locuri
22+ 5 locuri
30+ 6 locuri

135 lei

130 lei

100 lei

Preţul include:
- transportul cu autocare, microbuze clasificate;
- programul de excursie cu atelierele specificat;
- masa de pranz (ciorbiţă, felul doi şi desert);
-

Tariful nu include: taxele de intrare la obiectivele turistice;
Taxele de poduri, bacuri si parcari;
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
Echitatie
Plimbare cu trasura
Plimbare cu buggy
Atelier sala de jocuri – air hokey, foosball,
tenis de masa
Atelier bijuterii/ bratari/ magneti/brelocuri/
martisoare/pictura/regi si regine/ cadou de ziua
mamei/ iepuras de paste/ globulete
Atelier pizza/ paine/ kurtos/ turta dulce/ placinte

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/ 2 ture- fara gratuitati
10 lei/ traseu- fara gratuitati
10 lei/ 5 minute
10 lei/ ora

Atelier Dacii si Romanii
Atelier Echipa de Interventie
Atelier Soldatii Verzi
Atelier Natura a doua casa
Atelier Senzorial
Atelier Patrula Scolara

25 lei
25 lei
25 lei
25 lei
25 lei
25 lei

15 lei – fara gratuitati
15 lei – fara gratuitati

Mentionam ca fiecare locatie in parte detine doar o parte din aceste activitati optionale si
rezervarea lor se va face cu cel putin 7 zile inainte de data excursie dvs .

INFORMATII UTILE:
Excursia se poate desfasura in cadrul urmatoarelor locatii:
Complex DRACULA - este amplasat la intrarea pe Transfagarasan, intr-o zona turistica renumita
Cetatea Poenari – Valea lui Stan – Barajul Vidraru. Complexul dispune de bucatarie si sala de mese
proprie+ terasa ( aproximativ 300 locuri), spatiu de joaca amenajat (leagane, topogane, balansoare),
foisoare pentru desfasurarea activitatilor, spatiu de relaxare(mese de air hokey, foosball si tenis de masa),
teren de sport(fotbal, volei, baschet), sala pentru vizionat filme.

Traseu :BUCURESTI – PITESTI – CURTEA DE ARGES- CORBENI – AREFU- BUCURESTI
Obiective turistice propuse pentru vizita: Curtea de Arges, Biserica Domneasca, Cetatea Poenari,
Barajul Vidraru
Masa de pranz - pentru grupuri de minim 40 de platitori masa 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.
Complex CASA BELLA - 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.Complexul detine aproximativ 4 hectare de teren, amenajat cu spatiu de joaca pentru copii (
leagane, topogane), terenuri de sport ( fotbal, baschet,volei) si mult spatiu verde.

Traseu :BUCURESTI – CAMPULUNG MUSCEL- BAILE BUGHEA DE SUS-BUCURESTI
Obiective turistice propuse pentru vizita: Complexul Muzeal Curtea Domneasca, Muzeul Tiparului si
al Cartii romanesti, Muzeul Politiei Romane, Complexul monumental Stelea, Manastirea Namaesti.
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.
PENSIUNEA VALEA SIPOTULUI - este localizata in mijlocul Parcului National Bucegi intr-o oaza
de liniste, verdeata si aer curat, inconjurata de pomi fructiferi, paduri de fag si brad, pe cursul raului
Ialomicioara. Locatia va ofera pentru relaxarea dvs: foisoare, locuri de joaca pentru copii, 2 helesteuri,
locuri pentru picnic,terenuri de sport, servicii de agrement si o ferma de animale.

Traseu- Bucuresti- Ploiesti –Posada – Moroeni -Targoviste – Bucuresti
Obiective turistice propuse pentru vizita: Muzeul de Istorie si Arheologie Prahova, Muzeul National al
Petrolului, Casa memoriala „I.L.Caragiale”, Muzeul Ceasului N. Simache, Muzeul Cinegetic Posada,
Complexul Muzeal Curtea Domneasca, Muzeul Tiparului si al Cartii romanesti, Muzeul National
Politiei Romane, Complexul monumental Stelea.
Masa de pranz – se serveste la portie iar adultii (parinti, bunici) care participa la excursie vor achita
un supliment de 15 lei pentru masa de pranz.

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

