
TABERE AVENTURA IN FAMILE 

Va propunem un program de tabara diferit de cele cu care v-am obinuit pana acum. Anul acesta ne dorim 

sa venim in ajutorul celor care doresc sa se reconecteze cu cei dragi, parinti si copii laolalta. Am gandit un 

program prin intermediul caruia parintii pot intra in lumea jocurilor copilariei dar pot si profita de putin 

timp liber, stiindu-si copii in siguranta, angrenati in activitati educative.  

Programul de tabara dedicat familiilor este gandit astfel incat sa indeplineasca atat nevoile celor mici cat 

si ale parintilor. Pe parcursul a 5 nopti si 6 zile vom incerca sa sa cream impreuna amintiri de neuitat.  

Fiecare zi este organizata in 3 etape. Programul de dimineata cuprinde activitati si ateliere la care vor 

participa toti membrii familiei. Vor lucra in echipa sau din contra, se vor duce lupte aprige intre generatii. 

Dupa masa de pranz si cateva momente de liniste, incepe partea a doua a programului, in care cei mici 

vor fi prea absorbiti de activitatile propuse ca sa realizeze ca adultii s-au decis sa se bucure de cateva 

momente de relaxare pe marginea piscinei sau au pornit sa exploreze imprejurimile pentru cateva ore. 

Seara, dupa cina, intre 20.30 si 22.00 puteti alege sa participati impreuna la activitatile propuse sau va 

puteti bucura de timpul petrecut in familie.  

Va prezentam mai jos programul, cu date fixe de intrare:  

 

Tabara Aventura In Familie pe Ulitele Bucovinei – Campulung Moldovenesc  
Seria 1: 12.07-17.07 
Seria 2: 19.07-24.07  
 
Tarife 

Tip camera Tarif camera 5 nopti/6 zile 

Camera Dubla cu pensiune completa  

( 1 adult si 1 copil) 

1.700 lei 

Camera Tripla cu pensiune completa    

(2 adulti si 1 copil sau 1 adult si 2 

copii) 

2.670 lei 

Camera Cvadrupla                                                      

(2 adulti si 2 copii sau 1 adult si 3 

copii)  

3.450 lei 

Apartament 5 locuri                                         

(2 adulti si 3 copii) 

4.200 lei 

Apartament 6 locuri                                          

(2 adulti si 4 copii sau 3 adulti si 3 

copii) 

5.160 lei  

 

*La inscriere se achita un avans de 30% iar diferenta se achita cu 5 zile inainte de intrarea in tabara, prin 

transfer bancar sau tichete de vacanta 



 

Program pe zile:  

Ziua 1 – Duminica 

 Sosire in locatie si cazare dupa ora 16 

 Prezentare program 

 Cina  

 

Ziua 2 – Luni  

 Mic dejun  

 10.30-13.00 Atelier in familie: inchistrit si pictura 

 13.30 Pranz 

 Ora de liniste 

 16.00 – 18.30 Atelier copii (jocuri sportive) in timp ce parintii se bucura de cateva momente de 

relaxare sau se pot alatura celor mici   

 19.00 Cina  

 20.30-22.00 Discoteca  

 

Ziua 3 – Marti  

 Mic dejun  

 10.30-13.00 Atelier in familie: Orientare dupa Harta + Mini curs de Supravietuire 

 13.30 Pranz 

 14.30 – 18.30 Drumetie / Excursie in familie. Propunere: Drumetie pe Rarau   

 19.00 Cina  

 20.30-22.00 Cinema  

 

Ziua 4 – Miercuri  

 Mic dejun  

 10.30-13.00 Atelier in familie: Cusaturi + Jocurile Copilariei 

 13.30 Pranz 

 Ora de liniste 

 16.00 – 18.30 Atelier copii (Optional: Parc de Aventura – vezi caseta tarife mai jos SAU Jocuri de 

cunoastere) in timp ce parintii se bucura de cateva momente de relaxare sau se pot alatura celor 

mici   

 19.00 Cina  

 20.30-22.00 Sala de jocuri  

 

 



Ziua 5 – Joi  

 Mic dejun  

 10.30-13.00 Atelier in familie: Cursa cu obstacole copii vs adulti 

 13.30 Pranz 

 14.30 – 18.30 Drumetie / Excursie in familie. Propunere: Plimbare cu Mocanita, Muzeul Oului, 

Manastirea Moldovita 

 19.00 Cina  

 20.30-22.00 Cantece de munte, dans si voie buna in jurul FOCului de TABARA 

 

Ziua 6 – Vineri 

 Mic dejun  

 Predare camere, schimb de numere de telefon si promisiuni de revedere   

 

*Activitatile din program pot fi schimbate intre ele in functie de starea vremii  

 

Activitati optionale: 

Tir cu arcul / tir airsoft – 7.5 lei (7 sageti sau 15 focuri); Trambulina – 7.5 lei /7 minute; Bile pe apa – 15 

lei /5 minute; Inchiriere biciclete – 30 lei/ora sau 50 lei/zi 

 

Situat în inima Bucovinei la poalele munților Rarău, într-o zonă liniștită, cu peisaje mirifice, Complexul 

turistic Dumbrava Minunată  vine în întâmpinarea turiștilor cu un generos spațiu verde (patru hectare) 

pe care se află un lac, un teren de fotbal cu gazon natural și altul cu gazon sintetic,teren de volei,panouri 

de baschet, parc de joacă pentru copii dotat cu leagane, topogane, balansoare si alte jocuri de echilibru, 

parc de aventură și tiroliană, bile pe apă, caiac pe apa,  biciclete și multe alte posibilități de petrecere a 

timpului și practicare de sporturi de recreere sub atenta supraveghere a unui personal specializat. 

Hostelul Alex constituie de asemenea  un foarte bun punct de plecare în pelerinaje la mănăstirile 

Bucovinei, locuri sfinte în care întâlnești istoria la tot pasul. 

In contextul situatiei în care ne aflam, spatiul de care dispunem ne permite sa va oferim posibilitatea 

de a servi  masa în condițiile de siguranța impuse. Servirea meselor se va putea face pe terasa, în foisor 

sau chiar la umbra brazilor în mijlocul naturii, respectand distantele de siguranta. O să vă bucurați de  

aerul curat de la munte și bucatele specifice zonei într-un cadru de poveste  

 În cadrul complexului cazarea va fi asigurată  de Hostelul Alex ce  dispune de camere cu 2, 3 sau 4 locuri 

și apartamente 4 locuri cu paturi normale și etajate, dotate cu grup sanitar propriu(renovat in primavara 

2018) și TV. Toate camerele dispun de balcon si ofera o priveliste superba catre Masivul Rarau. De 

asemenea pentru a vă relaxa  vă propunem   zona de rasfaț unde o sa găsiți piscina interioară și sauna, 

locul de relaxare dotat cu mese de air-hockey si foosball. 



 


