EXCURSIE 1 ZI
PARCUL DE AVENTURĂ DRACULA
Echipa “Aventura în natură” vă așteaptă la Complex Dracula să participați la o gamă diversificată de ateliere
educative și recreative, pentru că dorim să dezvoltăm copilului dumneavoastră anumite abilități practice, să îi încurajăm
imaginația și creativitatea și, bineînțeles, să se bucure de un colț de natură și veselie.

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

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

Activități Parcul de Aventură DRACULA:
Tiroliană
Traseu aventură la înălțime
Escaladă pe panou
Tir cu arcul
Tir airsoft
Bile pe apă
Plimbare cu bicicleta
Trambulină
Jocurile copilariei
Curs supraviețuire
Curs orientare
Curs de prim ajutor
Atelier sală de jocuri – air hokey, foosball, tenis
de masă
Atelier bijuterii/ brățari/ magneți/brelocuri/
marțișoare/pictură/ regi și regine/ cadou de ziua
mamei/ iepuraș de Paste/ globulețe
Atelier pizza/ pâine/ kurtos/ turtă dulce/ plăcinte
Atelier Echipa de Intervenție
Atelier Senzorial
Atelier Fashion days
Atelier de ciocolată

5 lei/ o coborâre
10 lei/ parcurgerea traseului
5 lei/ o urcare
5 lei/ 5 sageți
5 lei/ 10 focuri
10 lei/ 5 minute
5 lei/ tură de 2 km
5 lei/ 5 minute
10 lei
10 lei
10 lei
10 lei
10 lei/ ora
15 lei – fără gratuități
15 lei – fără gratuități
25 lei
25 lei
25 lei
25 lei

BONUS: Acces la locul de joacă pentru copii (tobogane, leagane, balansoare) + deplasare cu
autocarul până la Barajul Vidraru și la baza cetății Poenari.
În cazul în care vremea nu permite desfașurarea activităților în aer liber, se propun activități sau
ateliere la interior (la alegere din cele prezentate).
INFORMAȚII UTILE:
Traseu: BUCUREȘTI – PITEȘTI – CURTEA DE ARGEȘ - CORBENI – AREFUBUCUREȘTI.
Obiective propuse pentru vizită: Curtea de Argeș, Biserica Domnească, Cetatea Poenari, Barajul Vidraru.

Tariful nu include: taxele de intrare la obiectivele turistice;
Taxele de poduri, bacuri și parcări.
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 TURISTIC DRACULA – COMUNA AREFU
este amplasat la intrarea pe Transfăgărașan, într-o zonă turistică renumită (Cetatea
Poenari – Valea lui Stan – Barajul Vidraru). În cadrul complexului, copiii se pot bucura de
aer curat, de liniște, dar și de bucatele tradiționale românești. Complexul dispune de
bucătărie și sală de mese proprii + terasă (aproximativ 300 locuri), spațiu de joacă
amenajat (leagăne, tobogane, balansoare), foișoare pentru desfășurarea activităților, spațiu
de relaxare (mese de air hockey, fussball și tenis de masă), teren de sport (fotbal, volei,
baschet), sală pentru vizionat filme.
www.pensiuneadracula.ro
Informații și rezervări: 0722 141 152; 0731 731 171,
aventurainnatura.aura@gmail.com
www.e-tabara.ro

