
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 – Baile Herculane 
Seria 1: 5.07-10.07 
Seria 2: 26.07-31.07 
Tarife  

Tip camera Tarif camera 5 nopti/6 zile 

Camera Dubla cu pensiune completa  ( 1 

adult si 1 copil) 

1.780 lei 

(supliment casuta + 220 

lei) 

Camera Tripla cu pensiune completa    (2 

adulti si 1 copil sau 1 adult si 2 copii) 

2.770 lei 

Camera Cvadrupla                                                      

(2 adulti si 2 copii sau 1 adult si 3 copii)  

3.360 lei 

Casuta 4 locuri / Apartament 4 locuri  (2 

adulti si 2 copii sau 1 adult si 3 copii 

3.560 lei  

Apartament 5 locuri                                         

(2 adulti si 3 copii) 

4.350 lei 

Apartament 6 locuri                                          

(2 adulti si 4 copii sau 3 adulti si 3 copii) 

5.340 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: “Exploratorii trecutului” – tehnici de lupta, Confruntare Daci vs 

Romani (copii vs adulti) 

 13.30 Pranz 

 Ora de liniste 

 16.00 – 18.30 Atelier copii (podoabe + pictura) 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 + Tehnici cercetasesti 

 13.30 Pranz 

 14.30 – 18.30 Drumetie / Excursie in familie. Propunere: Vizita Cascada Bigar + Morile de Apa 

Rudaria cu masini personale sau la cerere cu microbuz contra cost)    

 19.00 Cina  

 20.30-22.00 Cinema  

Ziua 4 – Miercuri  

 Mic dejun  

 10.30-13.00 Atelier in familie: Jocurile Copilariei + Jocuri de echipa 

 13.30 Pranz 

 Ora de liniste 

 16.00 – 18.30 Atelier copii (Petrecere la piscina) in timp ce parintii se bucura de cateva momente 

de relaxare sau se pot alatura celor mici  – recomandam plimbare in afara locatiei   

 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: Cazanele Dunarii + Statuia lui Decebal 

cu masinile personale sau microbus contra cost, optional plimbare cu barca (cost intre 35 si 50 

lei) 

 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   

 

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 

 

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

 

Amplasata intr-un cadru natural de vis, in muntii Cernei,  inconjurata de dealuri cu paduri 

virgine, Pensiunea Casa Ecologica va ofera: cazare in casute din lemn, dotate cu baie proprie, 

televizor (lcd), frigider, cazare in vile si bungalouri, camere si apartamente  (paturi normale si 

etajate) cu baie proprie, restaurant capacitate 180 locuri, piscina exterioara, piscina interioara, 

jacuzzi, masa tennis, teren sport. 

Situata la numai 2 km de Gara Baile-Herculane pe E70 Timisoara-Bucuresti, Pensiunea Casa 

Ecologica este alegerea perfecta pentru petrecerea concediului dumneavoastra oferindu-va o 

gamă variată de servicii  care să vină în întâmpinarea satisfacerii cerinţelor dumneavoastră, cu 

calitate si bun gust. 

Pensiunea Casa Ecologica va invita sa petreceti o vacanta de neuitat, punindu-va la dispozitie 

numeroase posibilitati de recreere, distractie si agrement. 

Pe lângă aceste activități, vă invităm să descoperiți, pe cont propriu, principalele obiective 

turistice din zonă: 

Vizitarea orașului Băile Herculane ( la o distanță de 1,5 km), ca și obiective turistice menționăm: 

 Statuia lui Hercules, Grota cu aburi, Grota Haiducilor, Parcul Național Domogled – Valea Cernei, 

Vizitarea orașului Orșova - Mânăstirea Sfânta Ana ( la o distanță de 20 km), iar în apropierea 

orașului, se regăsesc Cazanele Dunării, cu următoarele obiective :Capul  lui Decebal, Peștera și 

cheile Ponicovei, Peștera Veterani, Mânăstirea Mraconia – plimbare cu șalupă / vaporaș,etc.. 

Vizitarea Morilor de apă de la Eftimie Murgu ( la o distanță de aproximativ 65 km), Vizitarea 

Cascadei Bigăr ( la o distanță de aproximativ 70 km), Vizitarea Parcului Național Cheile Nerei ( 

la o distanță de aproximativ 105 km), Cascada la Văioaga, Lacul Ochiul Beiului, Cascada 

Beușnița, Vizitarea Coloniei Ulpia Traiana Sarmizegetusa (la o distanță aproximativ 130 km), 

Plimbare cu Mocănița pe ruta Oravița – Anina ( aproximativ 115 km). 

 

 

https://e-tabara.ro/index.php/programe/tabere-sezon-xii-2020/tabara-herculane/ 

https://e-tabara.ro/index.php/programe/tabere-sezon-xii-2020/tabara-herculane/

