EXCURSIE 1 ZI
Aventura de Halloween

Haideti sa petrecem impreuna Sarbatoarea de Halloween la Complex Dracula sau la
Complex Casa Bella in perioada 27 octombrie-04 noiembrie 2018. Ne propunem sa plecam
tintr-un taram fermecat, sa aflam legenda Halloween-ului si sa radem impreuna de fantome,
vrajitoare si alte lucruri inspaimantatoare.
Program excursie:
Ne imbarcam in autocarele „fermecate” si plecam spre Complex Dracula (traseu autocar:
Bucuresti – Curtea de Arges - Arefu) sau spre Complex Casa Bella ( traseul Bucuresti –
Targoviste – Campulung – Bughea)
Odata ajungi la destinatie incepem pregatirile pentru Sarbatoarea de Halloween, anume,
participam la:
•
•

Atelierul „Dovleacul haios” – ne folosim creativitatea pentru a sculpta si
decora si astfel vom da viata dovleacului.
Atelierul „Vampirul zburator” – 2 ture la tiroliana

Tarif
excursie:
Tip autocar
TARIF de persoana

40 + 10
43 + 11
48 + 12
120 lei

Pretul include:
•

Transportul cu autocare, microbuze clasificate

•
•

Masa de pranz
Programul de excursie cu atelierele specificate anterior

Bonus: acces la locul de joaca pentru copii

Activitati Optionale la Complex Dracula:

30+8
22+5
17+3
140 lei

Tiroliana
Traseu de aventura la inaltime

5 lei - o coborare
10 lei parcugerea traseului

Tir cu arcul
5 lei / 5 sageti
Tir airsoft
5 lei / 10 focuri
Escalada pe panou
5 lei/ o urcare
Trambulina
5 lei/5 minute
Bile pe apa
10 lei/5 minute
Plimbare cu Buggy
10 lei/ 5 minute
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 .
Pentru activitatile optionale se acorda 1 bilet gratuit pentru fecare 4 platitori.
Tariful nu include: taxele de intrare la obiectivele turistice;
Taxele de poduri, bacuri si parcari
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.

COMPLEX TURISTIC DRACULA - AREFU
este amplasat la intrarea pe Transfagarasan, intr-o zona turistica renumita (Cetatea Poenari –
Valea lui Stan – Barajul Vidraru). In cadrul complexului, copiii se pot bucura de aer curat, de
liniste, dar si de bucatele traditionale romanesti. Cazarea este asigurata in camere cochete cu
2,3 sau 4 locuri sau apartamente/camere de 6 locuri. Grupurile sanitare, dotate cu dusuri ( apa
calda ), situate in camera . 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 hochei, foosball si tenis de
masa), teren de sport(fotbal, volei, baschet),sala pentru vizionat filme.
CASA BELLA - BAILE BUGHEA
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. Camerele cu 2, 4 locuri si apartamentele de 6 - 8 locuri sunt dotate cu baie proprie si
televizoare. Complexul detine aproximativ 4 hectare de teren, amenajat cu spatiu de joaca
pentru copii ( leagane, topogane), terenuri de sport ( fotbal, volei, baschet), 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, fussball, darts).
Informatii si rezervari: 0722 141 152 ;
aventurainnatura.aura@gmail.com
www.e-tabara.ro

