
Excursie de 2 zile 

Aventură Medievală 

 

Cinstiți oaspeți, avem onoarea de a vă invita în Regatul verzișorilor timp de 2 zile, la 

Hostel Dumbrava Minunată situat în Stațiunea Climaterică Sâmbăta de Sus, pentru amintiri de-o 

viață. Vă propunem o incursiune în timpuri de mult apuse, pline de onoare, destoinicie si curaj, 

mai exact pe vremea cavalerilor și a domnițelor din evul mediu mijlociu. 

La intrarea în cetate, vornicul și străjerul vă întâmpină cu bucurie și deschid porțile cetății, 

așteptându-vă cu ateliere tematice medievale. 

 

În prima zi a întâlnirii nostre, cavalerii si domnițele (animatorii), îi vor conduce pe copii la 

atelierele pregătite special pentru ei. 

Închidem ochii pentru cinci secunte și ne trezim în perioada evului mediu mijlociu la primul 

atelier de Podoabe Medievale, bifând la această activitate povestea podoabelor, 

semnificația și importanța nuanțelor și realizarea unui obiect, ce va fi luat acasă. 

Poveștile sunt sufoase și interesante. Astfel, ne indreptam repede spre atelierul de lupte. 

Poveștile istorice pregătite special pentru vârsta lor, îmbinate cu prezentarea armelor regale, le 

creează copiilor imagini captivante. Ei învață pașii gărzii regale, și inventeză un strigăt de luptă. 

Dupa un drum lung și activități intense cina ne așteaptă.  

Soarele apune ușor, iar noi cu energie dăm play la muzică. Petrecerea de seara se lasă cu 

genuri de muzică din toate timpurile. Pentru cei interesați, cavalerii și domnițele din regat fac o 

demonstrație de dans medieval, arătându-le și copiiilor pașii. 

În a doua zi de excursie, luam micul dejun pentru a avea energie la atelierul de jocuri 

medievale. Atelierele sunt menite să le pună în evidență creativitatea, atenția și cooperarea. 

 



Întâlnirea are loc în parcarea de la Academia Militară ( acces din B-dul Eroilor) la ora 07:00. 

Plecarea se face pe traseul București – Brașov – Cetatea Făgăraș – Sâmbăta de Sus. 

 

Tarif excursie:   

 

Prețul include: 

 Transportul cu autocare, microbuze clasificate 

 2 zile de excursie -cazare 1 noapte cu demipensiune (cină + mic dejun) 

 Programul de excursie contine atelierul specificat anterior 

Tariful nu include: 

 taxele de intrare la obiectivele turistice;  

 taxele de poduri, bacuri si parcari; 

 

Activități Opționale:  

Tir cu arcul 7.5 lei / 7 săgeți 

Tir airsoft 7.5 lei / 15 focuri 

Trambulină 7.5 lei/7 minute 

Bile pe apă 15 lei/5 minute 

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

HOSTEL DUMBRAVA MINUNATĂ: este situat în Stațiunea Climaterică Sâmbata, 

la numai 500 de m de Mănăstirea Sâmbata, la poalele Munților Făgăraș.  Cazarea se realizează în 

camere și apartamente cu 3,4 și 6 locuri, cu paturi clasice și etajate, fiecare dotate cu baie proprie 

și apă caldă permanent. Mesele se servesc în restaurantul pensiunii (autorizat și clasificat). Sala 

de relaxare vă așteaptă cu  mese de fussball și mese de air hochei. 
 

Informații  și rezervări:  0722.141.152 – Aura Neagu; 

aventurainnatura.aura@gmail.com 

www.e-tabara.ro  

 

Tip autocar 

40 + 10 

48+12 

30 + 20 

38+22 

22+ 5 

30+ 8 

Transport + cazare + 

demipensiune+ activitati 

 

240 lei 

 

320 lei 

 

280 lei 

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

