
Excursie 2 zile 

Aventura de Halloween  

 

 

          Haideți să petrecem împreună Sărbatoarea de Halloween la Complex Dracula sau la 
Complex Casa Bella. Ne propunem să plecăm timp de 2 zile  în perioada 27 octombrie-04 
noiembrie 2018) într-un tărâm fermecat, să aflăm legenda Halloween-ului și să râdem împreună 
de fantome, vrăjitoare și alte lucruri înspăimântătoare. 

     Program excursie: 

Ziua 1.  Ne îmbarcăm în autocarele „fermecate” și plecăm spre Complex Dracula (traseu 
autocar: București – Curtea de Argeș -  Arefu) sau spre Complex Casa Bella ( traseul București – 
Târgoviște – Câmpulung – Bughea) 

     Odată ajunși la destinație începem pregătirile pentru Sărbătoarea de Halloween, anume, 
participăm la: 

• Atelierul  „Dovleacul haios” – ne folosim creativitatea pentru a sculpta și    
                                                decora și astfel vom da viață dovleacului. 
 

• Atelierul „ Decor de Halloween” – împreună vom confecționa ghirlande cu  
                                                      hârtie colorată și fantomițe pentru a                      
                                                      decora specific Halloween-ului complexul 
                                                 

                                                                                       
În seara Halloween-ului vă pregătim alte surprize, anume :  

• Carnaval mascat „Halloween party” (costumație obligatorie)  
• Parada Costumelor 

• Concurs „Miss și Mister Halloween 

 

Ziua 2. 
 

• Atelierul „Legende și povestiri” – te provocăm să ne spui o poveste legată                     
                                                     de legenda  Halloween-ului.                                                           

•  Atelierul „Istoria lui Vlad Țepeș ”  
 -  mici istorisiri despre viața lui Vlad  Țepeș          

                                                    



Tarif excursie:   

Prețul include: 

• Transportul cu autocare, microbuze clasificate 

• 2 zile de excursie -cazare 1 noapte cu demipensiune 
• Programul de excursie cu atelierele specificate anterior 

Bonus: acces la locul de joacă pentru copii 

Activități Opționale:  

Tiroliană 5 lei - o coborâre 

Traseu de aventură la înălțime 10 lei parcugerea traseului  

 

Tir cu arcul 5 lei / 5 săgeți 
Tir airsoft 5 lei / 10 focuri 

Escaladă pe panou 5 lei/  o urcare 

Trambulină 5 lei/5 minute 

Bile pe apă 10 lei/5 minute 

Plimbare cu Buggy 10 lei/ 5 minute 

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 dvs . 

Pentru activitățile opționale se acordă 1 bilet gratuit pentru fecare 4 plătitori. 

 

COMPLEX TURISTIC DRACULA - AREFU 
este amplasat la intrarea pe Transfăgărășan, 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. Cazarea este asigurată în camere  cochete cu 2,3 
sau 4 locuri sau apartamente/camere de 6 locuri. Grupurile sanitare, dotate cu dușuri ( apă caldă ),  
situate în cameră . 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 hochei, foosball și tenis de masă), teren 

de sport(fotbal, volei, baschet),sală pentru vizionat filme.  

 

CASA BELLA -  BĂILE BUGHEA                        

    Înconjoară-te cu natură și 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 și apartamentele de 6 - 8 locuri sunt dotate cu baie proprie și televizoare. Complexul deține 

aproximativ 4 hectare de teren, amenajat cu spațiu de joacă pentru copii ( leagăne, topogane), 
terenuri de sport ( fotbal, volei, baschet), parc de aventură ( traseu la înălțime, panou escaladă, 
tiroliană), foișoare acoperite pentru desfășurat activități, spațiu special amenajat pentru foc de 
tabără și mult spațiu verde. Complexul mai deține un restaurant, precum și o sală de relaxare 

dotată cu tenis de masă, fussball, darts). 

 
Tip autocar 

40 + 10 30+8 

43 + 11 22+5 

48 + 12 17+3 

TARIF de persoană 210 lei 250 lei 



Informații și rezervări:  0722 141 152; 0731 731 171, 
aventurainnatura.aura@gmail.com 

www.e-tabara.ro 


