EXCURSIE 1 zi la Valea Șipotului

Haideți să descoperim împreună un „colț de rai”, de natură, în județul
Dâmbovița,
comuna Moroeni, la doar 11 km de Sinaia, sub denumirea de Pensiunea Valea
Șipotului.
Aici v-am pregătit un program special, în cadrul căruia vom avea parte atât de
distracție și aventură, cât și de momente de relaxare în mijlocul naturii.

TARIFE:
Tip autocar
GRUP

50 - 60 locuri
40 +10
43 + 11
48 + 12
105 lei

Transport + masă + activități

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

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

TARIFUL INCLUDE:
- Transportul cu autocare, microbuze clasificate;
- Masa de pranz (supă + felul doi + desert)
- program excursie - pachet activități în valoare de 15 lei, activități la alegere din cele enumerate mai jos.

* Rezervarea a mai multor activități, care depasesc valoarea pachetului din program, se va face cu cel putin 7 zile înainte
de data excursiei dvs.

Activități Parcul de Aventură Șipote:
Tiroliană

5 lei/ o coborâre

Traseu aventură la înalțime

10 lei/ parcurgerea traseului

Tir cu arcul

5 lei/ 5 săgeți

Tir airsoft

5 lei/ 10 focuri sau 10 lei/ 20 focuri

Bile pe apă

10 lei/ 5 minute

Trambulină

5 lei/ 5 minute

Jocurile copilăriei

10 lei

Curs supraviețuire/ orientare/ prim ajutor

10 lei

Atelier echitație

10 lei/ 2 ture – fără gratuități

Atelier plimbare cu caleașca

10 lei/ traseu – fără gratuități

Atelier Natura - a doua casă

25 lei

Atelier Senzorial

25 lei

Atelier Fashion days

25 lei

BONUS: Acces la locul de joacă pentru copii (tobogane,
leagăne, balansoare) + acces la terenurile de sport.
În cazul în care vremea nu permite desfășurarea activităților în
aer liber, se propun activități sau ateliere la interior (la alegere
din cele prezentate).

INFORMAȚII UTILE:
Traseu- BUCUREȘTI - PLOIEȘTI –POSADA – MOROENI - TÂRGOVIȘTE – BUCUREȘTI.
Obiective turistice propuse pentru vizită: Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, Muzeul
Național al Petrolului, Casa memorială „I.L.Caragiale”, Muzeul Ceasului Nicolae Simache, Muzeul
Cinegetic Posada, Complexul Muzeal Curtea Domnească, Muzeul Tiparului și al Cărții românești
vechi, Muzeul Național al Poliției Române, Complexul monumental Stelea.
Tariful nu include: taxele de intrare la obiectivele turistice;
Taxele de poduri, bacuri și parcări.
Masa de prânz – se servește la porție, iar adulții (părinți, bunici) care participă la excursie vor
achita un supliment de 15 lei pentru masa de prânz.

Pensiunea Valea Șipotului
este localizată în mijlocul Parcului Național Bucegi, într-o oaza de liniște, verdeață și aer
curat, înconjurată de pomi fructiferi, păduri de fag și brad, pe cursul râului Ialomicioara.
Doar de-a lungul unei plimbări considerabile veți putea descoperi tot ceea ce va oferă locația
pentru relaxarea dumneavoastră: foișoare, locuri de joacă pentru copii, 2 heleșteuri, locuri
pentru picnic, terenuri de sport, servicii de agrement și o fermă de animale.
www.valeasipotului.ro
Informații și rezervări: 0731 731 171, 0722 141 152
aventurainnatura.aura@gmail.com

www.e-tabara.ro

