Aventura în Natură pe
meleaguri Muscelene

Haideți să descoperim împreuna un „colț de rai”
(de aprox. 4 ha), din județul Argeș, în localitatea
Bughea de Sus.
Aici v-am pregătit un program special, în cadrul
căruia vom avea parte atât de distracție, aventură,
cât și de momente de relaxare în mijlocul naturii.

TARIFE:
Tip autocar
GRUP

50 - 60 locuri
40 +9/10
43 + 11
48 + 12

50 - 60 locuri
30 +20
33 + 21
38 + 22

20 - 38 locuri
17 + 3
22 + 5
30 + 8

Transport + masă + activități

105 lei

140 lei

135 lei

Prețul include:
•
•
•

Transportul cu autocare, microbuze clasificate
Masa de prânz (ciorbiță, felul doi și desert)
program excursie - pachet activități în valoare de 15 lei, activități la alegere din cele
enumerate mai jos.
* Rezervarea a mai multor activități care depașesc valoarea pachetului din program, se va
face cu cel putin 7 zile înainte de data excursiei dvs.

Activități Parcul Bughea:
Tiroliană

5 lei/ o coborâre

Traseu aventură la înălțime

10 lei/ parcurgerea traseului

Escaladă pe panou

5 lei/ o urcare

Tir cu arcul

5 lei/ 5 săgeți

Tir airsoft

5 lei/ 10 focuri

Bile pe apă

10 lei/ 5 minute

Plimbare cu bicicleta

5 lei/ tură de 2 km

Trambulină

5 lei/ 5 minute

Plimbare cu buggy

10 lei/ 5 minute

Jocurile copilăriei

10 lei

Curs orientare

10 lei

Curs de prim ajutor

10 lei

Atelier Patrula Școlară

25 lei

Atelier Soldații Verzi

25 lei

Atelier Senzorial

25 lei

Atelier Fashion Days

25 lei

BONUS: Acces la locul de joacă pentru copii (tobogane, leagăne, balansoare).
În cazul în care vremea nu permite desfășurarea activităților în aer liber, se vor propune activități sau
ateliere la interior (la alegere din cele prezentate).
INFORMAȚII UTILE:
Traseu: BUCUREȘTI – CÂMPULUNG MUSCEL - BĂILE BUGHEA DE SUS – BUCUREȘTI.
Obiective turistice propuse pentru vizită: Complexul Muzeal Curtea Domnească, Muzeul Tiparului și al
Cărții românești vechi, Muzeul Național al Poliției Române, Complexul monumental Stelea, Mănăstirea
Nămaești.
Tariful nu include: taxele de intrare la obiectivele turistice;
Taxele de poduri, bacuri și parcari.
Masa de prânz - pentru grupuri de minim 40 de plătitori este în regim bufet deschis. Pentru grupurile
mai mici de 40 de plătitori, servirea se face la porție (ciorbiță, fel principal, desert).
Adulții (părinți, bunici) care participă la excursie vor achita un supliment de 15 lei pentru masa de prânz.

Complex Casa Bella:
Înconjoară-te cu natură și experimentează liniştea muntelui. Situat în mijlocul naturii, la poalele masivului Iezer,
într-o locație pitorească plină de farmec, 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 deține aproximativ 4 hectare de teren, amenajat cu spatiu de joacă pentru
copii (leagăne, tobogane), terenuri de sport (fotbal, baschet, volei), parc de aventură (traseu la înalțime, panou
escaladă, tiroliană), foișoare acoperite pentru desfășurat activități, spațiu special amenajat pentru foc de tabară și
multă verdeață.

www.pensiunea-casa-bella.ro

Informații și rezervări: 0722 141 152; 0731 731 171,
aventurainnatura.aura@gmail.com
www.e-tabara.ro

