
Excursie 2 zile 

Aventura de Halloween  

 

 

          Haideti sa petrecem impreuna Sarbatoarea de Halloween la Complex Dracula sau la  

Complex Casa Bella. Ne propunem sa plecam timp de 2 zile  in perioada 26-27 octombrie 2019 

sau 02 – 03 noiembrie 2019, intr-un taram fermecat, sa aflam legenda Halloween-ului si sa radem 

impreuna de fantome, vrajitoare si alte lucruri inspaimantatoare. 

 

     Program excursie: 

Ziua 1.  Ne imbarcam in autocarele „fermecate” si plecam spre Complex Dracula (traseu 

autocar: Bucuresti – Curtea de Arges -  Arefu) sau spre Complex Casa Bella ( traseul Bucuresti – 

Targoviste – Campulung – Bughea) 

     Odata ajungi la destinatie incepem pregatirile pentru Sarbatoarea de Halloween, anume, 

participam la: 

 Atelierul  „Dovleacul haios” – ne folosim creativitatea pentru a sculpta si    

                                                decora si astfel vom da viata dovleacului. 

 

 Atelierul „ Decor de Halloween” – impreuna vom confectiona ghirlande cu  

                                                      hartie colorata si fantomite pentru a                      

                                                      decora specific Halloween-ului complexul 

                                                 

                                                                                       

In seara Halloween-ului va pregatim alte surprize, anume :  

 Carnaval mascat „Halloween party” (costumatie obligatorie)  

 Parada Costumelor 

 Concurs „Miss si Mister Halloween 

 

Ziua 2. 
 

 Atelierul „Legende si povestiri” – te provocam sa ne spui o poveste legata                     

                                                     de legenda  Halloween-ului.                                                           

 

                                                    



Tarif excursie:   

Pretul include: 

 Transportul cu autocare, microbuze clasificate 

 2 zile de excursie -cazare 1 noapte cu demipensiune- cina si mic dejun 

 Programul de excursie cu atelierele specificate anterior 

Bonus: acces la locul de joaca pentru copii 

 

INFORMATII UTILE:  
 
Tariful nu include: taxele de intrare la obiectivele turistice; 

                                  Taxele de poduri, bacuri si parcari; 

 
Excursia se poate desfășura în cadrul: 

         COMPLEX TURISTIC DRACULA  
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. 

 

SAU 

       COMPLEX TURISTIC CASA BELLA 
Traseu :BUCURESTI – CAMPULUNG MUSCEL- BAILE BUGHEA DE SUS-BUCURESTI 

Obiective turistice propuse pentru vizita: Complexul  Curtea Domneasca, Manastirea Namaesti. 

Masa de pranz -  pentru grupuri de minim 40 de platitori 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. 

 

SAU 

       PENSIUNEA VALEA SIPOTULUI 

Traseu :BUCURESTI –PLOIESTI- POSADA- MOROENI- TARGOVISTE-BUCURESTI 

Obiective turistice propuse pentru vizita: Muzeul de Istorie si Arheologie Prahova, Muzeul Petrolului, Casa 

Memoriala I L Caragiale, Muzeului Ceasului Nicolae Simache, Muzeul Cinegetic Posada, Complexul 

Muzeal Curtea Domneasca, Muzeul National al Politiei Romane, Complexul Monumental Stelea, Muzeul 

Tiparului si al Cartii romanesti vechi. 

 

Tip autocar 
40 + 10 30+6 

43 + 11 22+5 

48 + 12 17+3 

Transport + cazare + 

demipensiune+ 

activitati 

220 lei 260 lei 



Masa de pranz -   se serveste la portie (ciorbita, fel principal, desert).  

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

pranz. 

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 

Tobogan gonflabil *(doar in locatia Baile Bughea) 7.5 lei/ 7 minute 

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-  doar in locatia Dracula 

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 Ciocolata 25 lei 

Atelier Aventura Party 25 lei 

Atelier Lumea Dinozaurilor  25 lei 

Atelier Echipa de Interventie 25 lei 

Atelier  Soldatii Verzi *( doar in locatia Baile Bughea) 30 lei 
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