Excursie de o zi
Lumea dinozaurilor

Chiar dacă au dispărut de mult aceștia sunt însă prezenți în continuare în viața noastră de zi cu zi prin
intermediul desenelor pe tricouri, sub forma de jucării sau anime-uri. Despre ce e vorba?! Despre
dinozauri.

Echipa “Aventură în natură” vă așteaptă la una din locațiile nostre:
Complex Dracula,
Complex Casa Bella și
Pensiunea Valea Șipotului
să participați la atelierul de creatie si experimente despre lumea dinozaurilor.
În cadrul acestei excursii dorim să le oferim copiiilor:
 O stare plăcută în prezența animăluțelor ce au dispărut,
 Cunoștințele de bază despre dinozauri și vulcani,
 Introducerea în știința experimentală și
 Posibilitatea de a crea un dinozaur din lut.

Curiozitatea de a realiza vulcanul și de a-l studia în momentul eruperii este mare. Cu atât mai mult cei
mici vor afla răspunsurile la întrebările de mai jos. Noi suntem pregătiți să vă oferim răspuns la toate
curiozitățile avute.
Spre exemplu:
1. Se poate ca temperatura oțetului să afecteze rapiditatea erupției vulcanului?
2. Se poate ca forma vulcanului să afecteze traiectoria erupției vulcanice?
3. Ce poate fi adăugat în compoziție pentru a încetini lava și a o face mai reală?
4. Ce se mai poate adauga în compoziție pentru a crea o erupție mai puternică?
5. De ce materiale avem nevoie pentru realizarea unui dinozaur?
6. Dinozaurii erau mai înalți decât vulcanii?

Suntem convinși că lista de întrebarări este foarte lungă.
Tocmai din aceste motive atelierul are în vedere:
- să răspundă la curiozitățile copiiilor și
- să îi antreneze în realizarea vulcanului ce implică muncă în echipă.
Totodata ei vor modela individual în lut la alegere un dinozaur favorit.
Vulcanul rămâne la locație pentru a întâmpina și alți doritori, însă figurina din lut o vor lua acasa.

…
TARIFE:
Tip

50 - 60 locuri

50 - 60 locuri

20 - 38 locuri

GRUP

40 +10
43 + 11
48 + 12
120 lei

30 +19/20
33 + 21
38 + 22
160 lei

17 + 3
22 + 5
30 + 8
140 lei

Transport +
Masă + activități

Preţul include:
- transportul cu autocare, microbuze clasificate;
- programul de excursie cu atelierele specificate;
- masa de pranz (ciorbiţă, felul doi şi desert);
Tariful nu include:
- taxele de intrare la obiectivele turistice;
- taxele de poduri, bacuri și parcări;
ACTIVITĂȚI OPȚIONALE:
Tiroliană
Traseu aventură la înălțime
Escaladă pe panou
Tir cu arcul
Tir airsoft
Bile pe apă

5 lei/ o coborâre
10 lei/ parcurgerea traseului
5 lei/ o urcare
5 lei/ 5 săgeți
5 lei/ 10 focuri
10 lei/ 5 minute

Plimbare cu bicicleta
Trambulină
Jocurile copilăriei
Curs supraviețuire/ orientare/ prim- ajutor
Echitație
Plimbare cu trăsura
Plimbare cu buggy
Atelier sala de jocuri – air hokey, foosball, tenis de masă
Atelier bijuterii/ brățări/ magneți/brelocuri/
mărțișoare/pictură/regi și regine/ cadou de ziua mamei/
iepuraș de paște/ globulețe
Atelier pizza/ pâine/ kurtos/ turtă dulce/ plăcuțe
Atelier Dacii și Romanii
Atelier Echipa de Intervenție
Atelier Soldații Verzi
Atelier Natura a doua casă
Atelier Fashion days
Atelier Patrula Școlară

5 lei/ tura de 2 km
5 lei/ 5 minute
10 lei
10 lei
10 lei/ 2 ture- fără gratuități
10 lei/ traseu- fără gratuități
10 lei/ 5 minute
10 lei/ oră
15 lei – fără gratuități
15 lei – fără gratuități
25 lei
25 lei
25 lei
25 lei
25 lei
25 lei

Menționăm că fiecare locație în parte deține doar o parte din aceste activități
opționale și rezervarea lor se va face cu cel puțin 7 zile înainte de data excursiei
dumneavoastră.
Pentru activitățile opționale se acordă 1 bilet gratuit pentru fiecare 4 plătitori
INFORMAȚII UTILE:
Excursia se poate desfasura in cadrul urmatoarelor locatii:
Complex Dracula,
Complex Casa Bella sau
Pensiunea Valea Șipotului
COMPLEX DRACULA - este amplasat la intrarea pe Transfăgărășan, într-o zonă turistică renumită
Cetatea Poenari – Valea lui Stan – Barajul Vidraru. Complexul dispune de bucătărie și sală de mese
proprie + terasă (aproximativ 300 locuri), spațiu de joacă amenajat (leagăne, topogane, balansoare),
foișoare pentru desfășurarea activităților, spațiu de relaxare (mese de air hokey, foosball și tenis de
masă), teren de sport (fotbal, volei, baschet), sală pentru vizionat filme.
Traseu :BUCUREȘTI – PITEȘTI – CURTEA DE ARGEȘ- CORBENI – AREFU- BUCUREȘTI
Obiective turistice propuse pentru vizită: Curtea de Argeș, Biserica Domnească, Cetatea Poenari, Barajul
Vidraru

Masa de pranz - pentru grupuri de minim 40 de plătitori masa este în regim bufet deschis. Pentru
grupurile mai mici de 40 de plătitori servirea se fac la porție (ciorbiță, fel principal, desert). Adulții
(părinți, bunici) care participă la excursie vor achita un supliment de 15 lei pentru masă de prânz.
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 deține aproximativ 4 hectare de teren, amenajat cu spațiu de joacă pentru copii
(leagane, topogane), terenuri de sport (fotbal, baschet,volei) și mult spațiu verde.
Traseu :BUCUREȘTI – CÂMPULUNG MUSCEL- BĂILE BUGHEA DE SUS-BUCUREȘTI
Obiective turistice propuse pentru vizită: Complexul Muzeal Curtea Domnească, Muzeul Tiparului și al
Cărții românești, Muzeul Poliției Române, Complexul monumental Stelea, Mânăstirea Nămăești.
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.
PENSIUNEA VALEA ȘIPOTULUI - este localizată în mijlocul Parcului Național Bucegi într-o oază de
liniște, verdeață și aer curat, înconjurată de pomi fructiferi, păduri de fag și brad, pe cursul râului
Ialomicioara. Locația vă oferă pentru relaxarea dvs: foișoare, locuri de joacă pentru copii, 2 heleșteuri,
locuri pentru picnic,terenuri de sport, servicii de agrement și o fermă de animale.
Traseu- București- Ploiești –Posada – Moroeni -Târgoviște – București
Obiective turistice propuse pentru vizită: Muzeul de Istorie și Arheologie Prahova, Muzeul Național al
Petrolului, Casa memorială „I.L.Caragiale”, Muzeul Ceasului N. Simache, Muzeul Cinegetic Posada,
Complexul Muzeal Curtea Domnească, Muzeul Tiparului și al Cărții Românești, Muzeul Național al
Poliției Române, Complexul monumental Stelea.
Masa de pranz – se servește la porție iar adulții (părinți, bunici) care participă la excursie vor achita un
supliment de 15 lei pentru masa de prânz.

Informații și rezervări: 0722.141.152 – Aura Neagu;
aventurainnatura.aura@gmail.com
www.e-tabara.ro

