
Aventura in Natura pe 

meleaguri Muscelene  

 

 

  

 

Haideti sa descoperim impreuna un colt de „rai” 

(de aprox 4 h), in judetul Arges,  in localitatea 

Bughea de Sus. 

 

Aici, v-am pregatit un program special,in cadrul 

caruia vom avea parte atat de distractie, aventura 

cat si de momente de relaxare in mijlocul naturii. 

                                                                      

 

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; 

- program excursie – pachet activitati in valoare de 30 lei – activitati la alegere din cele enumerate la 

rubric de activitati optionale 

- masa de pranz (ciorbiţă, felul doi şi desert); 
 

Tariful nu include: taxele de intrare la obiectivele turistice; 

                                  Taxele de poduri, bacuri si parcari; 
 

Informatii utile: 
         COMPLEX TURISTIC CASA BELLA: 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 detine aproximativ 4 hectare de teren, amenajat cu spatiu de 

joaca pentru copii ( leagane, topogane), terenuri de sport ( fotbal, baschet,volei), parc de aventura ( 

traseu la inaltime, panou escalada, tiroliana),  foisoare acoperite pentru desfasurat activitati, spatiu 

special amenajat pentru foc de tabara si mult spatiu verde.  

Traseu autocar : Bucuresti- Targoviste – Bughea de Sus – Targoviste -  Bucuresti 

Obiective turistice propuse pentru vizita: Complexul Muzeal Curtea Domneasca, Muzeul Tiparului si al 

Cartii romanesti vechi, Muzeul National al Politiei Romane, Complexul monumental Stelea, Manastirea 

Namaesti(un singur obiectiv la alegere). 

 

 



Masa de pranz -  pentru grupuri de minim 40 de platitori masa este in regim bufet deschis. Pentru 

grupurile mai mici de 40 de platitori servirea se fac la portie(ciorbita, fel principal, desert). Adultii 

(parinti, bunici) care participa la excursie vor achita un supliment de 15 lei pentru masa de pranz. 

Pnetru orice tip de pachet achizionat se acorda bonus: acces la locul de joaca pentru copii 

In cazul in care vremea nu permite desfasurarea activitatilor in aer liber se propun activitati sau ateliere la 

interior(la alegere din cele prezentate). 

 

ACTIVITATI OPTIONALE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Tobogan gonflabil 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 

Jocurile copilăriei(recomandat pana la 7 ani) 15 lei 

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

Curs supraviețuire/ orientare/ prim- ajutor 15 lei 

Atelier Senzorial 20 lei 

Atelier Fashion Days 20 lei 

Atelier Ciocolata 25 lei 

Atelier Aventura Party 25 lei 

Atelier Lumea Dinozaurilor  25 lei 

Atelier Soldatii Verzi 30 lei 

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

