EXCURSIE 2 ZILE – ATELIERE
TEMATICE
Vă oferim 2 zile pline de culoare și aventură în cadrul Complexului Dracula/ Complex
Casa Bella/ Pensiunea Valea Șipotului. Așa că….vino încărcat de energie și imaginație să ne
aventurăm împreună în frumoase ateliere tematice.

Tarif excursie:
Tip autocar
Transport + cazare +
demipensiune+
activități

40 + 10
48+12

30 + 20
38+22

22+ 5
30+ 8

210 lei

280 lei

250 lei

TARIFUL INCLUDE:
-Transportul cu autocare, microbuze clasificate;
- demipensiune – cină + mic dejun
- program excursie - pachet activități atelier, doar un atelier la alegere din cele enumerate
1. ATELIER “ Soldații Verzi”
Program excursie:
Ziua 1 – Atelier “Traseu militar” – un traseu plin de obstacole și provocări trecere
printre jaloane, aruncarea cu grenada, mersul târâș pe sub plase, tir cu pușca și tir cu
arcul.
- Atelier “Aventura aeriană ” – 2 ture la tiroliană
- Atelier “Petrecere la cazarmă” – serată militară de dans
Ziua 2 - Atelier “ Soldat în misiune” – fiecare pluton va primi o misiune de
recuperare a unor obiecte furate de inamici, respectând un perimetru anume.

Loc desfășurare – COMPLEX CASA BELLA
2. ATELIER “Aventura Party”
Program excursie:
Ziua 1 – Atelierul „Aventura” -2 ture la tiroliană.
• Atelierul „Vânătorul” – 5 săgeți la tir cu arcul
• Atelierul „Căutare de comori” –orientare după o hartă și vânătoare de comori
• Atelier BAL MASCAT - costumație obligatorie cu organizarea Parada Costumelor și Concurs de Dans.
Ziua 2 - Atelierul „Veselici” - atelier pictură pe baloane

Loc desfășurare : COMPLEX DRACULA, COMPLEX CASA BELLA, PENSIUNEA VALEA ȘIPOTULUI

3. ATELIER “Echipa de intervenție”
Program excursie:
-

Fișe de lucru “Eu știu ce să fac…”
Rucsacul de urgență
Prezentare power-point “Ghid de intervenție și prim ajutor”
Activitate practică “Micul salvator”
Bonus – 1 tură la tiroliană + 5 min în trambulină

Loc de desfășurare: COMPLEX DRACULA, COMPLEX CASA BELLA,
PENSIUNEA VALEA ȘIPOTULUI

4. ATELIER “Natura – a doua casă”
Program excursie:
-Fișe de lucru „Iubesc natura – știu să o protejez
- Rucsacul drumețului
- Atelier – orientare prin natură
-Bonus – 1 tură la tiroliană + 5 min în trambulină
Loc de desfășurare: PENSIUNEA VALEA ȘIPOTULUI

5. ATELIER “Patrula Școlară”
Program excursie:
-Fișa de lucru „Sunt responsabil pe stradă?”
-Prezentare - „ABC-ul Circulației ”
- Activitate practică „ Permis de pieton ,,
Bonus - 1 tură la tiroliană + 5 minute la trambulină

Loc de desfășurare: COMPLEX CASSA BELLA
6. ATELIER „AVENTURA ”
Program excursie: - activități în Parcul de aventură în valoare de 25 lei, din cele enumerate:
Tiroliană
Traseu aventură la înălțime
Escalada pe panou

5 lei/ o coborâre
10 lei/ traseul
5 lei/ o urcare

Trambulină
Plimbare cu bicicleta
Jocurile Copilăriei

5 lei/ 5 min
5 lei/ tura de 2 km
10 lei

Tir cu arcul
Tir airsoft
Bile pe apă

5 lei/ 5 săgeți
5 lei/ 10 focuri
10 lei/ 5 minute

Curs Supraviețuire/ Orientare
Curs de prim ajutor
Plimbare cu buggy

10 lei
10 lei
10 lei/ 5 minute

Loc de desfășurare: COMPLEX DRACULA, COMPLEX CASSA BELLA si PENS VALEA ȘIPOTULUI

INFORMATII UTILE:
Tariful nu include: taxele de intrare la obiectivele turistice;
Taxele de poduri, bacuri și parcări;
Complex DRACULA - 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. 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.
Traseu :BUCUREȘTI – PITEȘTI – CURTEA DE ARGEȘ- CORBENI – AREFU- BUCUREȘTI
Obiective propuse pentru vizită: Curtea de Argeș, Biserica Domnească, Cetatea Poenari, Barajul
Vidraru
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 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 ( leagăne, 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 vechi, Muzeul Național al Poliției Române, Complexul monumental Stelea,
Mănăstirea 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. Doar de-a lungul unei plimbări considerabile veți putea descoperi tot ceea ce vă 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.
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.
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.

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

