
 

 

ATELIERUL DE TOAMNA 

ZIUA RECOLTEI 

 

 

Vă invităm să luați parte cu mic cu mare la atelierul de toamnă organizat de 

Aventură în Natură la Complex Dracula în perioada 07 – 13 octombrie 2019 

TRASEU : BUCURESTI – PITESTI- CURTEA DE ARGES – CORBENI- AREFU – BUCURESTI 

Obiective turistice propuse pentru visite: Curtea de Arges, Biserica Domneasca, Barajul Vidraru 

Pentru că dorim să antrenăm copilului dumneavoastră imaginația, creativitatea și bineînțeles să 

se bucure de un colț de natură și veselie, unde: 

- fructe sezoniere sunt răspunsul la întrebări,  

- strugurii sunt pregătiți să devină must și  

- borcanele își așteaptă legumele.  

Explozia culorilor vibrante ne atrage atenția și ne captivează imaginația. 

Toate aceste activități le vom desfășura separat pentru a-i trece pe copii prin toate etapele 

selectate. 

 

Program atelier: 

1. Întrebările tematice deschid subictul atelierului și este punctul forte care îi activează și 

le creează curiozități copiiilor veniți în excursie. 

 

2. Pașii ce urmează sunt destinați unei activități practice. Cu ajutorul zdrobitorului de 

struguri: vom stoarce strugurii și vom degusta faimosul must sezonier.  

3. Copiii, îndrumați și încurajați de animatori, se vor ocupa să pună murături.: vor spala 

legumele, le vor condimenta și le vor așeza în borcan. Când ajung acasă, micul borcan cu 

murături o să fie gata de pus la păstrat în cămara cu delicii.  

 
 



 

 

 
 

TARIFE: 

Tip  50 - 60 locuri 

 

50 - 60 locuri  20 - 38 locuri 

 40  +10 30 +19/20  17 + 3  

43 + 11  33 + 21  22 + 5  

48 + 12  38 + 22  30 + 8  

Transport + 

   Masă + activități 
125 lei 167 lei 145 lei 

  

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; 

 

 

INFORMAȚII UTILE:  

Excursia se poate desfășura în cadrul: 

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. 

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. 

 

 



 

 

 

ACTIVITĂȚI OPȚIONALE: 

 

Rezervarea a mai multor activitati, care depasesc valoarea pachetului din program, 

se va face cu cel putin 7 zile inainte de data excursiei dumneavoastra. 

 

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

Informații  și rezervări: 0721 231 536 – Aura Neagu; 

aventurainnatura.aura@gmail.com 

www.e-tabara.ro  

 

 

Trambulină 7.5 lei/ 7 minute 

Tir cu arcul 7.5 lei/ 7 săgeți 

Tir airsoft 7.5 lei/ 15 focuri 

Escaladă pe panou 7.5 lei/ o ascensiune 

Tiroliană 15 lei/ 2 coborâri 

Traseu aventură la înălțime 15 lei/ 1 traseu 

Bile pe apă 15 lei/ 5 minute 

Plimbare cu bicicleta 15 lei/ 15 minute 

Jocurile copilăriei(recoandat pana la 7 ani) 15 lei 

Atelier jocuri de echipa(recomandat + 7 ani) 15 lei 

Curs supraviețuire/ orientare/ prim- ajutor 15 lei 

Atelier sala de jocuri – air hokey, foosball, tenis de masă 15 lei/ oră – fără gratuități 

Atelier bijuterii/ brățări/ magneți/ brelocuri/ mărțișoare/ 

pictură/ regi și regine/ cadou de ziua mamei/ iepuraș de 

paște/ globulețe 

15 lei – fără gratuități 

Atelier pizza/ pâine/ kurtos/ turtă dulce/ plăcințe 15 lei – fără gratuități 

Atelier Senzorial 20 lei 

Atelier Fashion Days 25 lei 

Atelier Ciocolata 25 lei 

Atelier Aventura Party 25 lei 

Atelier Natura a doua casă 25 lei 

Atelier Echipa de interventie 25 lei 

Atelier Lumea Dinozaurilor 25 lei 

mailto:aventurainnatura.aura@gmail.com
http://www.e-tabara.ro/

