
SUPER OFERTĂ 
BANCHET ȘCOLAR TRANSFĂGĂRĂȘAN 

 
Traseu : București - Pitești – Curtea de Argeș – Cetatea 

Poienari – Barajul Vidraru - Transfăgărășan  
 

NUMĂR  PERSOANE 48  + 12 
43 + 11 
40 + 10 

38 + 22 
33 + 21 

        30 + 20 
Preț banchet 2 zile  235 315 
Preț banchet 3 zile  400 535 

 

          Tariful este exprimat în lei de persoană. Oferta de mai sus este adresată exclusiv pentru 
copii și cadre didactice. Menționăm că nu pot participa la această ofertă alte persoane nici la 
cazare, nici la masa festivă sau alte mese (părinți, bunici …). 

                                                 PREȚUL INCLUDE: 
Transport autocar 

Program PARC DE AVENTURĂ 
2 zile: 1 noapte cazare + 1 mic dejun + masă festivă    

3 zile: 2 nopți cazare + 2 mic dejun + 1 cină + 1 masă festivă  
Organizare petrecere pentru seara festivă susținută de DJ-ul complexului, lasere, 

instalație de fum  
 

PROGRAM PARC DE AVENTURĂ – TIROLIANĂ (1 tură),  ESCALADĂ PE PERETE (1 urcare),  
TIR CU ARCUL (5 săgeți) 

                                         Bonus: Acces la piscină 1 oră 

                                                           Opțional: 
Masa de prânz: 25 lei/ persoană  

 
    Complexul turistic 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. Cazarea este asigurată în camere cochete cu 2, 3 
sau 4 locuri sau apartamente de 6 locuri. Grupurile sanitare, dotate cu dușuri (cu apă caldă), sunt 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 hockey, foosball și tenis de masă), teren de sport (fotbal, volei, baschet), sală pentru vizionat 
filme. Complexul dispune de piscină interioară, jacuzzi, și terasă cu șezlonguri.    www.pensiuneadracula.ro  
 

Informații și rezervări:   0731 731 171, 0722 141 152; 

aventurainnatura.aura@gmail.com 



www.e-tabara.ro 


