
 

 EXCURSIE  1 ZI  

                              PARCUL DE AVENTURA DRACULA 

      Echipa “Aventura in natura” va asteapta la Complex Dracula sa participati la o gama 

diversificata de ateliere educative si ateliere recreative, pentru ca dorim sa dezvoltam copilului 

dumneavoastra anumite abilitati practice, sa ii incurajam imaginatia si creativitatea si bineinteles 

sa se bucure de un colt de natura si veselie. 

 

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 DRACULA  

-amblasat la intrarea pe Transfagarasan, unde copii se pot bucura deaer curat si liniste, pot 

desfasura activitati in aer liber, se pot juca in spatiul de joaca amenajat, se pot aventura in Parcul 

de aventura Dracula si se pot relaxa in foisoarele de lemn. 

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

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

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 + 

deplasare cu autocarul pana la Barajul Vidraru. 



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

interior(la alegere din cele prezentate). 

PLECARI: Oferta valabila pentru plecarile din orasele – Bucuresti, Ploiesti, Ramnicu Valcea, Targoviste, 

Pitesti, Brasov, Targu Jiu, Slatina, Craiova, Sibiu cu posibilitatea de vizitare a obiectivelor din Curtea de 

Arges – Manastirea Curtea de Arges, Curtea Domneasca sau a obiectivelor din zona Arefu – Barajul 

Vidraru. 

 

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 

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(recomandat 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 – doar in locatia Dracula 

15 lei – fără gratuități 

Atelier pizza/ pâine/ kurtos/ turtă dulce/ plăcințe – doar 

in locatia Dracula 

15 lei – fără gratuități 

Atelier Senzorial 20 lei 

Atelier Fashion Days 20 lei 

Atelier Ciocolata 25 lei 

Atelier Aventura Party 25 lei 

Atelier Lumea Dinozaurilor  25 lei 

Atelier Echipa de Interventie 25 lei 
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