EXCURSIE DE IARNĂ
SPIRIDUȘII MOȘULUI
Faptele bune vin împreună cu excursia de iarnă organizată de Aventură în Natură, la
Pensiunea Valea Șipotului, în perioada 04-14.12.2018.
MOȘ CRĂCIUN (cel din imagini) vine încarcat cu gânduri bune, energie, veselie, special
pentru copiii din excursie.

Minunata excursie de iarnă vă oferă un eveniment de neuitat, alături de MOȘ CRĂCIUN, ce
PARTICIPĂ ACTIV printre copii la toate activitățile propuse. Copiii veniți în excursia “Spiridușii
Moșului”, vor fi spiriduși pentru o zi, unde se vor implica în activități de donație (opțional), creație,
muzică, împodobit brad, degustat, plus alte surprize pe care le pregătim cu atenție. Creațiile realizate
de copii raman ale lor, putând fi puse într-un loc special acasă.
PENSIUNEA VALEA ȘIPOTULUI - este localizată în mijlocul Parcului Național Bucegi într-o oază de
liniște cu aer curat, pe cursul râului Ialomicioara. Locația este înconjurată de spiriduși ghiduși, înțelepți,
creativi, hazli, pricepuți la orice. Trăsurile lui Moș Crăciun sunt trase de căluți și ne surprind chiar la
intrare. Pomii bogați și sănătoși ne arată că am ajuns într-o zonă cu pomi fructiferi, cu păduri de fag și
brad. Aici este locul unde magia colindelor intră în sufletele noastre, brazii verzi sunt schimbați în zeci de
culori, mintea se relaxează iar creativitatea își face simțită prezența.
Traseu- București- Ploiești –Posada – Moroeni – Valea Șipotului – București

DONEAZĂ DIN SUFLET!
OPȚIONAL – doar pentru cine dorește
În paralel cu această excursie, dorim să derulăm și proiectul AVENTURA DE CRĂCIUN.
Pentru donație puteți trimite orice nu vă mai folosește pentru că poate fi util pentru altcineva!
Urmărim strângerea de haine, rechizite, încălțăminte, jucării, jocuri, cărți, alimente neperisabile,
electrocasnice, produse de curățenie, etc.

Oportunitate!
Toate materialele/ articolele/ produsele donate, le puteți aduce dimineața la autocar și le vom
descărca la locația Valea Șipotului în excursie. Ele se vor îndrepta către Asociația Licuricii
Fericiți pentru a fi distribuite persoanelor nevoiașe din zona Câmpulung Moldovenesc, pentru a
avea și ei un motiv de bucurie în prag de sărbătoare.

TARIFE:
Tip

GRUP
Transport +
Masă + activități

50 - 60 locuri

50 - 60 locuri

20 - 38 locuri

40 +10
43 + 11
48 + 12
120 lei

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

17 + 3
22 + 5
28 + 10
140 lei

Preţul include:
- transportul cu autocare, microbuze clasificate;
- programul de excursie cu atelierele specificate;
- masa de prânz (ciorbiţă, felul doi şi desert);
Tariful nu include:
- taxele de intrare la obiectivele turistice;
- taxele pentru parcări;

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

