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     Rezervări 

aventurainnatura.aura@gmail.com 



Complexul de agrement
CASA ECOLOGICA
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COMPLEXUL DE AGREMENT CASA ECOLOGICĂ 

– BăILE HERCULANE 

Amplasată într-un cadru natural de vis, în 

munții Cernei,  înconjurată de dealuri cu 

păduri virgine, Pensiunea Casa Ecologică 

vă oferă: cazare în căbănuțe din lemn, 

dotate cu baie proprie, televizor (lcd), 

frigider, cazare în vile și bungalouri, 

camere și apartamente de 3 până la 6 

locuri (paturi normale și etajate) cu baie 

proprie, restaurant cu capacitatea de 180 

locuri, piscină exterioară, piscină interi-

oara, jacuzzi, masă tennis, teren fotbal, 

teren volei, loc de joaca cu tobogane, 

leagane, balansoare, traseu de aventura.

               www.pensiuneacasaecologica.ro



Istoria ciocolatei începe cu două mii de ani în urmă. După ce 

boabele de cacao ajung în Europa, cultura de ciocolată se 

schimbă din băutură în ciocolată baton. Apreciată în orice 

moment, mulți ar renunța la felul principal de mâncare doar 

pentru a se bucura de o bucățică din ea. 

Excursia este un deliciu pentru toți iubitorii de ciocolată.

  Atelierul de  
 CIOCOLATĂ

Echipa “Aventură în natură” vă așteaptă să participați la atelierul de 

ciocolată, pentru că dorim să vă antrenăm imaginația, creativitatea 

și bineînțeles să vă bucurați de un colț de natură și veselie. Atelierul 

se împarte astfel:

Partea teoretică: 

Pregătiți cu răspunsuri, echipați cu bonetă și sorț, animatorii de 

la atelierul de ciocolată îi captivează pe copii într-o poveste de vis 

despre lumea de ciocolată. 

Partea practică: 

Cu mare nerăbdare, copiii învață cu atenție să modeleze în  

marțipan cel mai frumos ursuleț, un suvenir dulce pe care îl vor 

putea lua acasă. 

Degustarea: 

Frigăruile de fructe sunt pregătite pentru copiii ce vin cu  

interes, energie și entuziasm la cel mai așteptat moment  

al atelierului, degustarea fântânii de ciocolată.

Preţul include: 

•  Transportul cu autocare, microbuze clasificate;

•  Programul de excursie cu atelierele specificate;

•  Masa de prânz bufet deschis (ciorbiţă, felul doi şi desert)

NOTA: Adulții (părinți, bunici) care participă la excursie vor achita un 

supliment de 25 lei pentru masa de prânz.

 
  

TARIFUL NU INCLUDE: Taxele de intrare la obiectivele turistice;                                    

                               Taxele de poduri, bacuri și parcări.

TarifeTarife

Transport + masa +1 atelier  180 lei 210 lei 

 Tip Autocar 40 + 10 32 + 8

 48 + 12 28 + 7

Tarifele prezentate în tabel sunt valabile pentru plecările din: Timișoara, 

Craiova, Reșița, Deva, Tg. Jiu, Hunedoara, Petroșani, Hațeg, Lugoj, Severin 

Pentru excursiile organizate din Slatina și Arad se achită un supliment de 

25 lei (autocar 50/60 locuri) respectiv 50 lei (autocar 35/40 locuri)

Excursii 1 zi Ateliere Tematice
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BONUS:
Acces la locul de joacă pentru copii 30 de minute.



Hai în făgaşul Aventură în Natură, cu idei şi inspiraţie. 

Continuăm să dăm „play” la atelierul Fashion Day. 

          Atelier  
FASHION DAY 

Atelierul te inspiră să îţi activezi temeinic abilităţile artistice, să 

creezi ceea ce probabil doar visai.

Umplem atelierul cu un gând, cu o poveste, cu un decor special, 

cu câteva ustensile şi multe culori, făcând din ele o inovaţie, o 

provocare a noului tău look - unicitate.

   Ce trebuie să faci?

• Să îţi activezi puterea de concentrare, 

• Să ai curaj să îţi depăşeşti limitele, 

• Să te exprimi cum doar tu îţi doreşti, 

• Să alegi design-ul ce te reprezintă, iar Aventură în Natură  

  face ca totul sa fie posibil.

În cadrul atelierului, ești încurajat şi îndrumat de animatori, însă 

mânuirea propriu-zisă îţi aparţine. La final te vei bucura pe deplin 

de lucrarea noului design ales pe tricou, design ce iniţial ţi l-ai 

schiţat pe hârtie. 

   Cu ce pleci acasă? 

•  cu o încredere de sine ce te face să continui activitatea şi pe  

    alte hăinuţe,
•  cu un tricou fashion personalizat/ inspirat de tine, 

•  cu o experinţă nouă,

•  cu o învăţătură în domeniul design vestimentar.

Amprenta imaginaţiei tale o să fie evidenţiată pe tricoul tău.

Lovely!
Lovely!

Personalizare

Personalizare

Inspiraţie
Inspiraţie

 Design
 Design

NOTA: Adulții (părinți, bunici) care participă la excursie vor achita un 

supliment de 25 lei pentru masa de prânz.

 
  

TARIFUL NU INCLUDE: Taxele de intrare la obiectivele turistice;                                    

                               Taxele de poduri, bacuri și parcări.
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BONUS:
Acces la locul de joacă pentru copii 

      30 de minute.
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   Atelierul de 
     TOAMNĂ 

ZIUA RECOLTEI

Preţul include: 

•  Transportul cu autocare, microbuze clasificate;

•  Programul de excursie cu atelierele specificate;

•  Masa de prânz bufet deschis (ciorbiţă, felul doi şi desert)

TarifeTarife

Transport + masa +1 atelier  180 lei 210 lei 

 Tip Autocar 40 + 10 32 + 8

 48 + 12 28 + 7

Tarifele prezentate în tabel sunt valabile pentru plecările din: Timișoara, 

Craiova, Reșița, Deva, Tg. Jiu, Hunedoara, Petroșani, Hațeg, Lugoj, Severin 

Pentru excursiile organizate din Slatina și Arad se achită un supliment de 

25 lei (autocar 50/60 locuri) respectiv 50 lei (autocar 35/40 locuri)



5  |  excursii

Vă invităm să luați parte cu mic cu mare la atelierul de 

toamnă unde va întâmpinăm cu o recoltă bogată de fructe 

proaspete și legume pe care copiii le vor pregati pentru  

pastrat în cămară. 

   Atelierul de 
     TOAMNĂ 

ZIUA RECOLTEI

Pentru că dorim să antrenăm imaginația și creativitatea copilului 

dumneavoastră și în același timp să se bucure de un colț de natură 

și veselie, unde:

- fructe sezoniere sunt răspunsul la întrebări, 

- borcanele își așteaptă legumele. 

Explozia culorilor vibrante ne atrage atenția și ne captivează  

imaginația. Toate aceste activități le vom desfășura separat pentru 

a-i trece pe copii prin toate etapele selectate.

Program Atelier:
1. Întrebările tematice deschid subiectul atelierului fiind totodată  

    punctul forte ce activează și creează curiozități copiilor  

    veniți în excursie.

2. Copiii, îndrumați și încurajați de animatori, se vor ocupa să pună 

murături: vor spăla legumele, le vor condimenta și le vor așeza în 

borcan. Când ajung acasă, micul borcan cu murături o să fie gata 

de pus la păstrat în cămara cu delicii. 

NOTA: Adulții (părinți, bunici) care participă la excursie  

vor achita un supliment de 25 lei pentru masa de prânz.

 
  

TARIFUL NU INCLUDE: Taxele de intrare la obiectivele turistice;   

                               Taxele de poduri, bacuri și parcări;
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Preţul include: 

•  Transportul cu autocare, microbuze clasificate;

•  Programul de excursie cu atelierele specificate;

•  Masa de prânz bufet deschis (ciorbiţă, felul doi şi desert)

TarifeTarife

Transport + masa +1 atelier  180 lei 210 lei 

 Tip Autocar 40 + 10 32 + 8

 48 + 12 28 + 7

Tarifele prezentate în tabel sunt valabile pentru plecările din: Timișoara, 

Craiova, Reșița, Deva, Tg. Jiu, Hunedoara, Petroșani, Hațeg, Lugoj, Severin 

Pentru excursiile organizate din Slatina și Arad se achită un supliment de 

25 lei (autocar 50/60 locuri) respectiv 50 lei (autocar 35/40 locuri)



TARIFUL NU INCLUDE: Taxele de intrare la obiectivele turistice;  

Taxele pentru parcări, Taxe pentru traversări poduri sau alte taxe locale.

Preţul include:Preţul include:  

• Transportul cu autocare, microbuze clasificate

•  Masa de prânz bufet deschis (ciorbiţă, felul doi şi desert)

• 1 atelier la alegere din cele propuse (4, 5, 6, 7 sau 8)

NOTA: 
1. Rezervarea a mai multe activități, care depășesc valoarea 

pachetului din program, se va face cu cel puțin 7 zile înainte  

de data excursiei dumneavoastră și este valabila doar în urma 

confirmării în scris a organizatorului. 

2. ADULȚII (PĂRINȚI, BUNICI) CARE PARTICIPĂ LA EXCURSIE VOR 

ACHITA UN SUPLIMENT MASA DE 25 LEI.

Tarife:Tarife:

Transport+ masa+1 atelier         180 lei     210 lei 

 Tip Autocar 40 + 10 32 + 8

 48 + 12 28 + 7

Tarifele prezentate în tabel sunt valabile pentru plecările din: 

Timișoara, Craiova, Reșița, Deva, Tg. Jiu, Hunedoara, Petroșani, 

Hațeg, Lugoj, Severin 

Pentru excursiile organizate din Slatina și Arad se achită un supli-

ment de 25 lei (autocar 50/60 locuri) respectiv 50 lei (autocar 

35/40 locuri)

ATELIER 4, 5, 6, 7 sau 8 ATELIER 4, 5, 6, 7 sau 8 
VOM ÎNVĂȚA: 

- Cum sa impletim pâinea în 3,4 și chiar 8 fire, 

- Frămantarea aluatului de pizza precum si pregătirea acesteia

- Rețeta celor mai gustoase plăcinte

- Secretele turtei dulci și ale fursecurilor. 

Participând la Atelierul de Brutărit veți pleca perfect multumiți și cu papilele 

gustative mai mult decat satisfacute.

      Atelierul de PizzaAtelierul de Pizza4
      Atelierul de PâineAtelierul de Pâine5
      Atelierul de PlăcinteAtelierul de Plăcinte6
      Atelierul de FursecuriAtelierul de Fursecuri7
      Atelierul de Turtă DulceAtelierul de Turtă Dulce8

Dintr-o zona de poveste, plina de istorie si cu peisaje 

unice, nu puteau lipsi preparatele culinare cu traditie.  

Astfel echipați ca niște veritabili bucatari, vom pași în 

lumea fascinantă a dulciurilor și a brutăriei. 

   Ateliere de 
    BRUTĂRIT

Pregătește!

Pregătește!

Modelează! 

Modelează! 
Coace!
Coace!

Gustă!
Gustă!
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•  Transportul cu autocare, microbuze clasificate;

•  Programul de excursie cu atelierele specificate;

•  Masa de prânz (ciorbiţă, felul doi şi desert - bufet deschis);



TARIFUL NU INCLUDE: Taxele de intrare la obiectivele turistice;  

Taxele pentru parcări, Taxe pentru traversări poduri sau alte taxe locale.

Tarife:Tarife:

Transport+ masa+1 atelier         180 lei     210 lei 

 Tip Autocar 40 + 10 32 + 8

 48 + 12 28 + 7

Tarifele prezentate în tabel sunt valabile pentru plecările din: 

Timișoara, Craiova, Reșița, Deva, Tg. Jiu, Hunedoara, Petroșani, 

Hațeg, Lugoj, Severin 

Pentru excursiile organizate din Slatina și Arad se achită un supli-

ment de 25 lei (autocar 50/60 locuri) respectiv 50 lei (autocar 

35/40 locuri)

ATELIER 9 sau 10ATELIER 9 sau 10

Creativitatea atelierelor din cadrul Aventură în Natură,

se naşte din visul de a merge mai departe. Vrem ca  

fiecare eveniment petrecut împreună să marcheze

o nouă rază de lumină şi o nouă pasiune pentru frumos. 

  Ateliere de 
             ARTĂ

TRADIȚIA ÎNCONDEIERII OUĂLOR ÎN ROMÂNIA ESTE O ARTĂ MOȘTENITĂ 

DIN MOȘI STRĂMOȘI.  

Inspirată din momentele esențiale ale vieții omului aflat, în perma-

nență, în comuniune cu natura și din motivele costumelor tradiționale, 

închistrirea ouălor înseamnă migală, inspirație, bucuria de a măiestri 

un obiect unic și valoros prin tot ceea ce reprezintă.

În cadrul Atelierului de închistrit vom învăța să pregătim ouăle pentru 

închistrit,  să folosim chișița - instrument tradițional de scris pe ou, 

folosind ceară naturală de albine și culori obținute din plante.

      Atelierul de închistritAtelierul de închistrit9

      Atelierul de picturăAtelierul de pictură
  ATELIERUL DE PICTURĂ NECONVENȚIONALĂ NE INVITĂ SĂ DESCOPERIM    

  TAINELE OLĂRITULUI, PLECÂND DE LA PROCURAREA ARGILEI, PRELUCRAREA  

  ȘI ARDEREA OBIECTELOR CONFECȚIONATE. 

                           Pensula, imaginația și culorile potrivite vor fi suficiente  

                                pentru a da viață obiectelor din ceramică, într-un fel  

                                 aparte, care să ne reprezinte. În cadrul aceluiași atelier  

                                    ne propunem să împrumutăm, din frumuseţea şi  

                                      varietatea culorilor, frânturi care să transforme  

                                          simple bucăți de lemn în adevărate opere de artă  

                                            pe care, în final, le vom considera demne de a 

                                              ne împodobi locurile dragi sau de a deveni  

                                                         daruri pentru cei apropiați.     

10

TARIFUL NU INCLUDE: Taxele de intrare la obiectivele turistice; Taxele  

pentru parcări, Taxe pentru traversări poduri sau alte taxe locale.

Preţul include:Preţul include:  

• Transportul cu autocare, microbuze clasificate

•  Masa de prânz bufet deschis (ciorbiţă, felul doi şi desert)

• 1 atelier

NOTA: 
1. Rezervarea a mai multe activități, care depășesc valoarea 

pachetului din program, se va face cu cel puțin 7 zile înainte  

de data excursiei dumneavoastră și este valabila doar în urma 

confirmării în scris a organizatorului. 

2. ADULȚII (PĂRINȚI, BUNICI) CARE PARTICIPĂ LA EXCURSIE VOR 

ACHITA UN SUPLIMENT MASA DE 25 LEI.

BONUS:
Acces la locul de joacă pentru copii 

      30 de minute.
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TARIFUL NU INCLUDE: Taxele de intrare la obiectivele turistice;  

Taxele pentru parcări, Taxe pentru traversări poduri sau alte taxe locale.

Preţul include:Preţul include:  

• Transportul cu autocare, microbuze clasificate

•  Masa de prânz bufet deschis (ciorbiţă, felul doi şi desert)

• 1 atelier

NOTA: 
1. Rezervarea a mai multe activități, care depășesc valoarea 

pachetului din program, se va face cu cel puțin 7 zile înainte  

de data excursiei dumneavoastră și este valabila doar în urma 

confirmării în scris a organizatorului. 

2. ADULȚII (PĂRINȚI, BUNICI) CARE PARTICIPĂ LA EXCURSIE VOR 

ACHITA UN SUPLIMENT MASA DE 25 LEI.

UNDE-I JOC ȘI VOIE BUNĂ ,TOATĂ LUMEA SE ADUNĂ!  BANATUL ESTE UN 

SPAȚIU ÎN CARE TRADIȚIILE POPULARE ROMÂNEȘTI ȘI-AU PĂSTRAT PURITATEA 

ȘI ȘI-AU PUS AMPRENTA ASUPRA A TOT CEEA CE ESTE FRUMOS ȘI VALOROS 

ÎN COMUNITATE. 

Atelierul de dansuri populare  ne va dezvălui valorile inestimabile ale folclo- 

rului din România, caracteristicile, originalitatea și frumusețea dansurilor şi 

jocurilor populare din zonă. Astfel, prinși în Horă sau în perechi, vom învăța 

cei mai frumoși pași de joc popular din România. 

      Atelierul de Dansuri PopulareAtelierul de Dansuri Populare11

  Ateliere de 
             ARTĂ
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Tarife:Tarife:

Transport+ masa+1 atelier         180 lei     210 lei 

 Tip Autocar 40 + 10 32 + 8

 48 + 12 28 + 7

Tarifele prezentate în tabel sunt valabile pentru plecările din: 

Timișoara, Craiova, Reșița, Deva, Tg. Jiu, Hunedoara, Petroșani, 

Hațeg, Lugoj, Severin 

Pentru excursiile organizate din Slatina și Arad se achită un supli-

ment de 25 lei (autocar 50/60 locuri) respectiv 50 lei (autocar 

35/40 locuri)

ATELIER 11, 12 sau 13ATELIER 11, 12 sau 13



TARIFUL NU INCLUDE: Taxele de intrare la obiectivele turistice;  

Taxele pentru parcări, Taxe pentru traversări poduri sau alte taxe locale.

LA  ATELIERUL DE ÎMPÂSLIT  VOM DESLUȘI TAINELE PRELUCRĂRII LÂNII, 

FABRICAREA PÂSLEI ȘI TEHNICILE DE COLORARE CU CULORI NATURALE, PÂSLA 

FIIND UN MATERIAL CU DESTINAȚII NEBĂNUITE ȘI CARE OFERĂ O DIVERSITATE 

A METODELOR DE UTILIZARE.  

Vă invităm  la o joacă fantastică printre culori si materiale prietenoase unde 

vom da frâu liber imaginației și ne vom lăsa mâinile să creeze cele mai 

frumoase trăistuțe ce pot deveni un minunat cadou pentru  mama sau un 

prieten drag. 

      Atelierul de ÎmpâslitAtelierul de Împâslit

DACĂ EȘTI PASIONAT DE LECTURĂ ȘI TRADIȚIE, ATUNCI CU SIGURANȚĂ AI 

NEVOIE DE UN SEMN DE CARTE CUSUT MANUAL. ȘI CUM AR FI SĂ ȚI-L COȘI 

CHIAR TU?

La atelierul de cusut vei învăța o tehnică veche, cunoscută sub numele de 

punct în cruce, cu ajutorul căreia iți vei realiza propriul semn de carte  ce va 

purta  amintiri  și zâmbete, asemeni oricărui obiect lucrat manual, cu drag.

      Atelierul de CusutAtelierul de Cusut

12

13

BONUS:
Acces la locul de joacă pentru copii 

      30 de minute.
9  |  excursii



Echipa “Aventură în natură” vă așteaptă să participați la atelierul de 

creație și experimente despre lumea dinozaurilor.

În cadrul acestei excursii dorim să le oferim copiiilor:

• O stare plăcută în prezența animăluțelor ce au dispărut,

• Cunoștințele de bază despre dinozauri și vulcani,

• Introducerea în știința experimentală și

• Posibilitatea de a crea un dinozaur din lut.

Curiozitatea de a realiza vulcanul și de a-l studia în momentul 

eruperii este mare. Cu atât mai mult, cei mici vor afla răspunsurile 

la întrebările de mai jos. Noi suntem pregătiți să vă oferim răspuns 

la toate curiozitățile avute.  

   Spre exemplu: 
1. Se poate ca temperatura oțetului  să afecteze rapiditatea  

    erupției vulcanului?

2. Se poate ca forma vulcanului să afecteze traiectoria erupției  

    vulcanice?
3. Ce poate fi adăugat în compoziție pentru a încetini lava și a o  

    face mai reală?
4. Ce se mai poate adauga în compoziție pentru a crea o erupție  

    mai puternică?
5. De ce materiale avem nevoie pentru realizarea unui dinozaur?

6. Dinozaurii erau mai înalți decât vulcanii?

Suntem convinși că lista de întrebări este foarte lungă. 

TOCMAI DIN ACESTE MOTIVE ATELIERUL ARE ÎN VEDERE:

- să răspundă la curiozitățile copiilor 

- să îi antreneze în realizarea vulcanului ce implică muncă în echipă.

Totodata ei vor modela individual în lut la alegere un dinozaur fa-

vorit. Vulcanul rămâne la locație pentru a întâmpina și alți doritori, 

însă figurina din lut o vor lua acasă.

NOTA: Adulții (părinți, bunici) care participă la excursie  

vor achita un supliment de 25 lei pentru masa de prânz.

 
  

TARIFUL NU INCLUDE: Taxele de intrare la obiectivele turistice;   

                               Taxele de poduri, bacuri și parcări;

Chiar dacă au dispărut de mult aceștia sunt însă prezenți 

în continuare în viața noastră de zi cu zi prin intermediul 

desenelor pe tricouri, sub forma de jucării sau anime-uri. 

Despre ce e vorba?! Despre dinozauri.

            Atelier  
             LUMEA  
DINOZAURILOR 
NOU!

14

BONUS:
Acces la locul de joacă pentru copii 

      30 de minute.10  |  excursii

Preţul include: 

•  Transportul cu autocare, microbuze clasificate;

•  Programul de excursie cu atelierele specificate;

•  Masa de prânz bufet deschis (ciorbiţă, felul doi şi desert)TarifeTarife

Transport + masa +1 atelier  180 lei 210 lei 

 Tip Autocar 40 + 10 32 + 8

 48 + 12 28 + 7

Tarifele prezentate în tabel sunt valabile pentru plecările din: Timișoara, 

Craiova, Reșița, Deva, Tg. Jiu, Hunedoara, Petroșani, Hațeg, Lugoj, Severin 

Pentru excursiile organizate din Slatina și Arad se achită un supliment de 

25 lei (autocar 50/60 locuri) respectiv 50 lei (autocar 35/40 locuri)



NOTA: Adulții (părinți, bunici) care participă la excursie  

vor achita un supliment de 25 lei pentru masa de prânz.

TARIFUL NU INCLUDE: Taxele de intrare la obiectivele turistice;   

                               Taxele de poduri, bacuri și parcări;

TARIFUL NU INCLUDE: Taxele de intrare la obiectivele turistice;  

Taxele pentru parcări, Taxe pentru traversări poduri sau alte taxe locale.

Preţul include:Preţul include:  

• Transportul cu autocare, microbuze clasificate

•  Masa de prânz bufet deschis (ciorbiţă, felul doi şi desert)

• Activități parc aventură în valoarea de 30 lei

NOTA: 
1. Rezervarea a mai multe activități, care depășesc valoarea 

pachetului din program, se va face cu cel puțin 7 zile înainte  

de data excursiei dumneavoastră și este valabila doar în urma 

confirmării în scris a organizatorului. 

2. ADULȚII (PĂRINȚI, BUNICI) CARE PARTICIPĂ LA EXCURSIE VOR 

ACHITA UN SUPLIMENT MASA DE 25 LEI.

O zi la Parcul de Aventură

Haideți să descoperim împreuna un „colț de rai” (de aprox. 2 ha), 

din județul Caraș Severin, în localitatea Mehadia - Băile Herculane.

Aici v-am pregătit un program special, în cadrul căruia vom avea 

parte atât de distracție, aventură, cât și de momente de relaxare în 

mijlocul naturii.

Complex Casa EcologicăComplex Casa Ecologică

Vezi  Vezi  
tabel  tabel  

activități activități 
la paginilela paginile    

12-1312-13
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•  Transportul cu autocare, microbuze clasificate;

•  Programul de excursie cu atelierele specificate;

•  Masa de prânz bufet deschis (ciorbiţă, felul doi şi desert)

TarifeTarife

Transport + masa +1 atelier  180 lei 210 lei 

 Tip Autocar 40 + 10 32 + 8

 48 + 12 28 + 7

Tarifele prezentate în tabel sunt valabile pentru plecările din: Timișoara, 

Craiova, Reșița, Deva, Tg. Jiu, Hunedoara, Petroșani, Hațeg, Lugoj, Severin 

Pentru excursiile organizate din Slatina și Arad se achită un supliment de 

25 lei (autocar 50/60 locuri) respectiv 50 lei (autocar 35/40 locuri)



Activități distractive opționale  
în Complexul Casa Ecologică

1 2

3 4

Trambulină

Tir cu pușca Tir cu arcul

Bile gonflabile pe apă
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5

Activități Parcul de Aventură CASA ECOLOGICĂ:

Trambulină
Tobogan gonflabil
Bile pe apă 
Tiroliană
Tir cu arcul
Tir cu pușca
Traseu de aventură
Plimbare cu bicicleta
Curs orientare
Curs supravietuire
Atelier Senzorial
Atelier Fashion days
Atelier Ciocolată
Atelier Lumea Dinozaurilor
Atelier Soldații Verzi

ACTIVITĂȚI OPȚIONALEACTIVITĂȚI OPȚIONALE

 7.5 lei / 7 minute 
 7.5 lei / 7 minute 
15 lei     / 5 minute 
 15 lei / 2 coborâri
 7.5 lei / 7 săgeți 
 7.5 lei / 15 focuri
 15 lei / 1 traseu
 15 lei / 15 minute
 30 lei 
 30 lei 
 30 lei 
 30 lei 
 30 lei 
 30 lei 
 40 lei 

Pentru activitățile opționale se oferă bonus o gratuitate la fiecare 4 plătitori. 

Rezervarea a mai multe activități, care depășesc valoarea pachetului din program, 

se va face cu cel puțin 7 zile înainte de data excursiei dumneavoastră și este 

valabilă doar în urma confirmării în scris a organizatorului. Activitățile din parcul 

de aventură sunt disponibile în funcție de condițiile meteorologice.

Curs de orientare

Aventură la înălțime Biciclete

Curs de supraviețuire

Tiroliană

8

9

7

6
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      Excursie 2 sau 3 zile 
          ATELIERE TEMATICE

       Atelier “AVENTURA PARTY”
PROGRAM EXCURSIE: 

Ziua 1  “Aventură” 2 ture la tiroliană.

            “Vânătorul” 5 săgeți la tir cu arcul 

            “Bal Mascat” costumație obligatorie cu organizarea  

            Parada Costumelor și Concurs de Dans. 

Ziua 2   “Căutare de comori” orientare după o hartă și vânătoare  

             de comori

2
       Atelier “SOLDAȚII VERZI”
PROGRAM EXCURSIE: 

Ziua 1  “Traseu militar” un traseu plin de obstacole și provocări,  

            trecere printre jaloane, aruncarea cu grenada, mersul  

            târâș pe sub plase, tir cu pușca și tir cu arcul.

            “Aventură aeriană” 2 ture la tiroliană 

            “Petrecere la cazarmă” serată militară de dans 

Ziua 2  “Soldat în misiune” fiecare pluton va primi o misiune  

            de recuperare a unor obiecte furate de inamici,  

            respectând un perimetru anume.

1

Vă oferim 2 zile pline de culoare și aventură în cadrul Complexului CASA ECOLOGICĂ.  
Vă oferim 2 zile pline de culoare și aventură în cadrul Complexului CASA ECOLOGICĂ.  

Așa că vino încărcat de energie și imaginație să ne aventurăm împreună în frumoase ateliere tematice.
Așa că vino încărcat de energie și imaginație să ne aventurăm împreună în frumoase ateliere tematice.
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      Excursie 2 sau 3 zile 
          ATELIERE TEMATICE

      Atelier “PATRULA ȘCOLARĂ”
PROGRAM EXCURSIE 

•  Fișa de lucru „Sunt responsabil pe stradă?”

•  Prezentare - „ABC-ul Circulației”

•  Activitate practică „Permis de pieton”

•  Bonus: 1 tură la tiroliană + 5 minute la trambulină

5

      Atelier “ECHIPA DE INTERVENȚIE”
PROGRAM EXCURSIE 

•  Fișa de lucru „Eu știu ce să fac…”

•  Rucsacul de urgență 

•  Prezentare power-point  „Ghid de intervenție și prim ajutor”

•  Activitate  practică  „Micul salvator”

•  Bonus: 1 tură la tiroliană + 5 minute la trambulină

3

     Atelier „NATURA – A DOUA CASĂ”
PROGRAM EXCURSIE 

•  Fișe de lucru ”Iubesc natura – știu să o protejez” 

•  Rucsacul drumețului

•  Atelier – orientare prin natură

•  Bonus: 1 tură la tiroliană + 5 min în trambulină

4
      Atelier “AVENTURĂ”
PROGRAM EXCURSIE:  
Activități în Parcul de aventură în valoare de 30 lei și anume: 

6

Tiroliană 7.5 lei/ o coborâre Trambulină 7.5 lei/ 7 min
Aventură la înălțime 15 lei/ traseul Plimbare cu bicicleta 15 lei/ tură

Tir cu arcul 7.5 lei/ 7 săgeți Curs de Supraviețuire 30 lei

Tir cu pușca 7.5 lei/ 15 focuri  Curs de Orientare 30 lei

Bile pe apă 15 lei/ 5 minute Jocurile Copilăriei/Orientare 30 lei

Preţul include:Preţul include:  

• Transportul cu autocare, microbuze clasificate;

• Cazare în camere de 3, 4 sau 5 locuri 

• Demipensiune – cină + mic dejun

• Program excursie - pachet activități atelier,  

   doar un atelier la alegere din cele enumerate.  

• Pentru programul de 3 zile, în cea de-a treia zi 

puteți opta pentru una din excursiile:  

Varianta 1:  Orșova – Mănăstirea Sfânta Ana – Cazanele 

Mici – Statuia lui Decebal - Cazanele Mari - Mănăstirea 

Mraconia (opțional plimbare cu șalupa prin Cazanele 

Dunării), sau
Varianta 2: Mehadia - Complexul Mulinologic de la 

Rudaria (Eftimie Murgu) - Cascada Bigar 

   
Transport +cazare 1 noapte     

+demipens. + atelier ales 

 Tip Autocar            40 + 10      32 + 8

            48 + 12      28 + 7

  

   
Transport +cazare 1 noapte     

+demipens. + atelier ales 

 Tip Autocar            40 + 10      32 + 8

            48 + 12      28 + 7

Tarifele prezentate în tabel sunt valabile pentru plecările din: 

Timișoara, Craiova, Reșița, Deva, Tg. Jiu, Hunedoara, Petroșani, 

Hațeg, Lugoj, Severin 

Pentru excursiile organizate din Slatina și Arad se achită un supli-

ment de 25 lei (autocar 50/60 locuri) respectiv 50 lei (autocar 

35/40 locuri)

Tarife: excursii  Tarife: excursii  33  zilezile

Tarife: excursii  Tarife: excursii  22  zilezile

300 lei

420 lei

340 lei

490 lei

NOTĂ: Adulții (parinți, bunici) care participă la excursie vor achita  

          un supliment la cazare de 80 lei.

TARIFUL NU INCLUDE: taxele de intrare la obiectivele turistice;

                                   taxele de poduri, bacuri și parcări.
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Preţul include:Preţul include:  

• Transportul cu autocare, microbuze clasificate

• 2 zile de excursie cu activitățile specificate  

• cazare 1 noapte cu demipensiune (cină+mic dejun)

 

Excursie 2 zile 
Aventură Medievală

PROGRAM EXCURSIE:PROGRAM EXCURSIE:

Cinstiți oaspeți, avem onoarea de a vă invita în REGATUL VERZIȘORILOR 

timp de 2 zile, pentru amintiri de-o viață. Vă propunem o incursiune în 

timpuri de mult apuse, pline de onoare, destoinicie și 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 noastre, cavalerii si domnițele (animatorii), îi 

vor conduce pe copii la atelierele pregătite special pentru ei.

Închidem ochii pentru cinci secunde 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 stufoase și interesante. Astfel, ne îndreptăm 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.

După un drum lung și activități intense CINA ne așteaptă. 

Soarele apune ușor, iar noi cu energie dăm play la muzică.  

PETRECEREA DE SEARĂ 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 copiilor pașii.

ÎN A DOUA ZI de excursie, luăm micul dejun pentru a avea energie la 

atelierul de JOCURI MEDIEVALE. Atelierele sunt menite să le pună în 

evidență creativitatea, atenția și cooperarea.

TarifeTarife
   40 + 10 32 + 8

  48 + 12 28 + 7  

  

  300 lei 340 lei Transport + cazare +  
demipensiune + activități

TIP AUTOCAR 

Tarifele prezentate în tabel sunt valabile pentru plecările din: 

Timișoara, Craiova, Reșița, Deva, Tg. Jiu, Hunedoara, Petroșani, 

Hațeg, Lugoj, Severin 

Pentru excursiile organizate din Slatina și Arad se achită un supli-

ment de 25 lei (autocar 50/60 locuri) respectiv 50 lei (autocar 

35/40 locuri)

NOTĂ: Adulții (parinți, bunici) care participă la excursie vor achita  

          un supliment la cazare de 80 lei.

TARIFUL NU INCLUDE: taxele de intrare la obiectivele turistice;

                                   taxele de poduri, bacuri și parcări.
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Preţul include:Preţul include:  

• Transportul cu autocare, microbuze clasificate

• 2 zile de excursie cu activitățile specificate  

• cazare 1 noapte cu demipensiune (cină+mic dejun)

Excursie 2 zile 
Aventură de Halloween

PROGRAM EXCURSIE:PROGRAM EXCURSIE:

Haideți să petrecem împreună Sărbătoarea de HALLOWEEN LA  

COMPLEXUL CASA ECOLOGICA. Ne propunem să plecăm timp de 2 

zile, în perioada 20 - 29 octombrie 2023, într-un tărâm fermecat, 

să aflăm legenda Halloween-ului și să râdem împreună de fantome, 

vrăjitoare și alte lucruri înspăimântătoare.

ZIUA 1 Ne îmbarcăm în autocarele „fermecate” și plecăm spre  

Complexul CASA ECOLOGICA.

Odată ajunși la destinație începem pregătirile pentru Sărbătoarea de 

Halloween, și anume, participăm la:

•  Atelierul  „Dovleacul haios” ne folosim creativitatea pentru a sculpta și 

    decora, dând astfel viață dovleacului.

•  Atelierul „Decor de Halloween” împreună vom confecționa ghirlande cu 

    hârtie colorată și mici fantome, pentru a decora complexul în stilul  

    specific Halloween-ului. 

•  Atelierul „Cautare de comori” –orientare după o hartă și vânătoare  

    de comori.

În seara Halloween-ului vă pregatim alte surprize, anume:

•  Carnaval mascat  „Halloween party” (costumație obligatorie);  

•  Parada Costumelor; 

•  Concurs  „Miss și Mister Halloween”

ZIUA 2
•  Atelierul „Legende și povestiri” te provocăm să ne spui o poveste  

    legată de legenda  Halloween-ului.   

TarifeTarife
   40 + 10 32 + 8

  48 + 12 28 + 7  

  

  300 lei 340 lei Transport + cazare +  
demipensiune + activități

TIP AUTOCAR 

Tarifele prezentate în tabel sunt valabile pentru plecările din: 

Timișoara, Craiova, Reșița, Deva, Tg. Jiu, Hunedoara, Petroșani, 

Hațeg, Lugoj, Severin 

Pentru excursiile organizate din Slatina și Arad se achită un supli-

ment de 25 lei (autocar 50/60 locuri) respectiv 50 lei (autocar 

35/40 locuri)

NOTĂ: Adulții (parinți, bunici) care participă la excursie vor achita  

          un supliment la cazare de 80 lei.

TARIFUL NU INCLUDE: taxele de intrare la obiectivele turistice;

                                   taxele de poduri, bacuri și parcări.

17  |  excursii



Pășim împreună pe meleagurile distracției, pentru un banchet de 

neuitat.

Cele aproape 2 hectare de teren vă pun la dispoziție un teren de fotbal 

cu gazon, teren de volei, foișoare, piscină acoperită, piscină descoperită, 

restaurant și bineînțeles un minunat parc de aventură și distracție. 

Și cum la orice petrecere dansul este nelipsit, vă invităm să vă consu-

mați energia la petrecerea organizată cu ocazia sfârșitului de an școlar.

Banchet CASA ECOLOGICABanchet CASA ECOLOGICA

2 zile:2 zile: cazare + mic dejun + cină festivă +  cazare + mic dejun + cină festivă + 

program parc aventură program parc aventură 

3 zile:3 zile: 2 nopți cazare + 2 mic dejun + 1 cină  2 nopți cazare + 2 mic dejun + 1 cină 

+ cina festivă + program parc aventură+ cina festivă + program parc aventură

TARIFUL NU INCLUDE: Taxele de intrare la obiectivele turistice;  

Taxele pentru parcări, Taxe pentru traversări poduri sau alte taxe locale.

Preţul include:Preţul include:  

• Transportul cu autocare, microbuze clasificate

• 2 zile: 1 noapte cazare în camere de 3, 4 sau 5 

locuri + 1 mic dejun + masă festivă   sau

• 3 zile: 2 nopți cazare în camere de 3, 4 sau 5 locuri  

   + 2 mic dejun + 1 cină + 1 masă festivă  

• Activități opționale în parcul de aventură în 

valoare de 30 lei

NOTA: 
1. Rezervarea a mai multe activități, care depășesc valoarea 

pachetului din program, se va face cu cel puțin 7 zile înainte  

de data excursiei dumneavoastră și este valabilă doar în urma 

confirmării în scris a organizatorului. 

2. ADULȚII (PĂRINȚI, BUNICI) CARE PARTICIPĂ LA EXCURSIE VOR 

ACHITA UN SUPLIMENT DE 80 LEI PENTRU VARIANTA DE 2 ZILE 

SAU 120 LEI PENTRU VARIANTA DE 3 ZILE. 

TarifeTarife

   
Preț banchet 2 zile  340 lei 380 lei 

Preț banchet 3 zile 500 lei 550 lei 

 Tip Autocar 40 + 10 32 + 8

 48 + 12 28 + 7

  

Tarifele prezentate în tabel sunt valabile pentru plecările din: 

Timișoara, Craiova, Reșița, Deva, Tg. Jiu, Hunedoara, Petroșani, 

Hațeg, Lugoj, Severin 

Pentru excursiile organizate din Slatina și Arad se achită un supli-

ment de 25 lei (autocar 50/60 locuri) respectiv 50 lei (autocar 

35/40 locuri)

   BANCHETE ȘCOLARE
Oferta este valabilă doar pentru elevii claselor 0-8

BONUS BONUS 
Acces la  Acces la  
piscina  piscina  
1 oră1 oră
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În pragul sărbătorilor de iarnă vă invităm ca pentru o zi să intrați 

împreună cu noi în lumea magică a Atelierului lui MOȘ CRĂCIUN. 

Vom participa cu voioșie la atelierul de creație, unde vom con-

fecționa mici suprize pentru cei de acasă și vom împodobi bradul 

sub atenta supraveghere a Moșului. Ziua de basm o vom încheia 

pe ritm de colinde nu înainte de a-i fura o îmbrățișare Moșului.

OPȚIONAL: În paralel cu această excursie dorim să derulăm, ca in 

fiecare an și proiectul AVENTURA DE CRĂCIUN. 

Urmărim strângerea de haine, rechizite, încălțăminte, jucării, jocuri, 

cărți, alimente neperisabile

TarifeTarife

        40 plăt. + 10 grat. 

        48 plăt. + 12 grat.

   
170 lei 

 Tip Autocar 50 – 60 locuri

  Transport + masă + activități

Plătitori + gratuități

EXCURSIA SE POATE DESFĂȘURA ÎN CADRUL 

COMPLEXULUI CASA ECOLOGICĂ PERIOADA 

04-20 DECEMBRIE 2023

Excursie de iarnă  
SPIRIDUȘII MOȘULUI
MOȘ CRĂCIUN MOȘ CRĂCIUN vine si anul acesta încarcat cu gânduri vine si anul acesta încarcat cu gânduri 
bune, energie, veselie, special pentru copiii din excursie.bune, energie, veselie, special pentru copiii din excursie.

Preţul include: 

• Transportul cu autocare, microbuze clasificate;

• Programul de excursie cu atelierele specificate;

• Masa de prânz (ciorbiţă, felul doi şi desert);

NOTA: Adulții (părinți, bunici) care participă la excursie  

vor achita un supliment de 25 lei pentru masa de prânz.

 
  

TARIFUL NU INCLUDE: Taxele de intrare la obiectivele turistice;   

                               Taxele de poduri, bacuri și parcări;



TRADIȚII ȘI OBICEIURI 
CA LA ROMÂNI 
Țara noastră a fost dintotdeauna  

BOGATĂ ÎN DATINI, OBICEIURI ȘI TRADIȚII 

și de aceea dorim să le prezentăm și să-i 

introducem pe copii în lumea tradițională 

românească. Este important ca noi să îi 

facem pe copii să respecte obiceiurile 

și tradițiile poporului moștenite din moși-

strămoși, și să-i învățăm să aprecieze 

frumusețea portului, a dansului  și a 

cântecului popular românesc, valorile 

spirituale dar și să deprindă tehnicile 

vechi a unor meșteșuguri: încondeierea 

de ouă, pictură pe lemn, pictură pe ce-

ramică, cusutul și tehnici de împâslire.

ZIUA 1 – “DRUMUL CU AVENTURA” Devreme, într- o 

dimineață, la ora 06:00 (ora de plecare se stabilește 

în funcție de locul de plecare), ne începem călătoria 

către Tabara “Aventura pe Ulița”. Ne începem 

drumul “aventuros” din București, continuăm către 

Buzău- Bacău- Câmpulung Moldovenesc. Bineînțe-

les ne oprim să vizităm o parte (doar 2 obiective la 

alegere) din monumetele istorice care ne ies în cale 

pe drumul nostru: Mănăstirea Agapia, Mănăstirea 

Văratec, Muzeul Memorial “Ion Creangă”- Humulești, 

Mănăstirea Neamț sau doar un obiectiv - Cetatea 

Neamțului. La lăsarea serii (după ora 18.00), intrăm 

cu autocarul pe “uliță”, coborâm, facem cunoștință 

cu gazdele noastre și ne cazăm. 

În ziua urmatoare toți participanți la tabara își aleg 

atelierele (maxim 2 ateliere / persoană) la care 

doresc să participe pe parcursul acestei tabere, în 

funcție de ce abilități își doresc să dezvolte (cate un 

atelier din fiecare grupă astfel: 

• Categoria Folclor -  la alegere între dansuri  

   populare sau muzică populară.

• Categoria Meșteșuguri – la alegere între pictură  

   sau împâslire
Fiecare grup se împarte în mod egal către fiecare 

grupă de ateliere.

ATELIERUL DE PICTURĂ  – în cadrul acestui atelier, ne 

este prezentată arta tradițională de pictură (tehnica, 

instrumente,modele și culori) și cu pensula în mână 

ne transformăm în adevărați meșteșugari și dăm 

viață și culoare obiectelor care ne înconjoară.

Vom putea experimenta învățăturile noastre pe mai 

multe tipuri de suport pentru pictură:

• Ouă - învățăm obiceiul străvechi de încondeiere a 

oualelor rezultând astfel adevarate opere de artă – 

ouale încondeiate din Bucovina.

• Lemn - povestea lemnului, prelucrarea acestuia și 

bucuria de a oferi viață lemnului.

ATELIER DE CUSĂTURI ȘI ÎMPÂSLIT  

Cusutul - activitate manuală ușoară accesibilă oricui, 

băieți sau fete. Ascultăm cu mare interes povestea 

inului, cânepii și bumbacului și totodata deprindem 

tehnici de cusut și ochiuri de bază, care se vor trans-

forma în semne de carte, bentițe sau brățări. 

Împâslirea - aflăm ce înseamnă acest termen și proces. 

Aflăm cum se obține materialul de lucru – pâsla 

– cum lâna de pe oiță trece prin mai multe stadii 

și ajunge în mânuțele noastre pentru a ne realiza 

decorațiuni pufoase.

ATELIERUL “FOLCLORIȘTII” atelier de dans, formăm 

ansambluri și învățăm suite de dansuri populare 

ușoare din toate regiunile Țării Românești.

ATELIERUL DE CÂNTEC ȘI VOIE BUNĂ - toți cei cu glas 

de privighetoare vor putea participa la atelierul de 

muzică, în cadrul căruia învățăm cântece de voie 

bună românești.

După amiază participăm la activități sportive (jocuri 

de echipă – fotbal,volei, baschet) și ne pregătim să 

plecăm în excursii și drumeții pentru a putea vedea 

cu ochii noștri frumusețile Bucovinei. Astfel, vă 

propunem 2 excursii (incluse în oferta de transport 

propusă sau pe care trebuie sa le luați în calcul în 

cazul în care veniți cu transportul dumneavoastră):

    Tabăra Aventură pe Uliță
BUCOVINABUCOVINA  TOATE MESELE ÎN SISTEM BUFET DESCHIS
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HOSTEL ALEX – CÂMPULUNG MOLDOVENESC Situat într-un cadru natural deosebit la marginea orașului Câmpulung Moldovenesc, la poalele Munțiilor 

Rarău, Hostel Alex ne salută din inima Bucovinei și ne oferă cazare în camere cu 3, 4 sau 5 locuri și apartamente cu 6 locuri (cu paturi normale și etajate), 

cu grup sanitar propriu, TV. Complexul situat pe malul râului Moldova se întinde pe aproximativ 4 hectare de teren și pune la dispoziția turiștilor 2 terenuri 

de fotbal, un teren de volei, foișoare, un amfiteatru, piscină acoperită, lac de pescuit, restaurant, traseu de aventură, tiroliană.
www.complexdumbravaminunata.ro

Preţul include: 
6 NOPȚI CAZARE –  7 ZILE
6 PENSIUNI COMPLETE  - SISTEM BUFET DESCHIS

Bonus: PROGRAM DISTRACTIV DE AVENTURĂ; ECHIPAMENTE NECESARE PENTRU DESFĂȘURARE PROGRAM ; ASISTENȚĂ TURISTICĂ.

Prețul nu include: TRANSPORT AUTOCAR ( se poate solicita ofertă de transport pentru deplasarea la tabără și de la tabără, cu plecare din  

București sau din orice oraș din țară); • EXCURSIILE OPȚIONALE; • INTRĂRILE LA OBIECTIVELE TURISTICE; • ACTIVITĂȚI OPȚIONALE ÎN ZONA DE AGREMENT

ACTIVITĂȚI OPȚIONALE BUCOVINA

Tiroliană   7.5 lei  / o coborâre

Aventură la înălțime    15 lei  / 1 traseu

Tir cu arcul   7.5 lei  / 7 săgeți

Tir airsoft   7.5 lei  / 15 focuri

Trambulina   7.5 lei  / 7 minute

Tobogan gonflabil   7.5 lei  / 7 minute

Bile / barcute pe apă     15 lei / 15 minute

Plimbare cu bicicletă    15 lei  / 15 minute

Plimbare cu caiacul     30 lei /  20 minute
Preț pachet turisticPreț pachet turistic

Date de intrare                       Program 7 zile

18.06; 25.06; 02.07; 9.07; 16.07; 23.07;  

30.07; 06.08; 13.08. 20.08; 27.08.2023 1.650 lei / pers.

 FIECARE 4 COPII SUNT ÎNSOȚIȚI  

                        DE 1 CADRU DIDACTIC!!!
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Excursia 1 - Câmpulung Moldovenesc- Muzeul  

Oului (preț bilet intrare 5 lei ) – plimbare cu  

Mocănița Hutulca - Moldovița (preț bilet 25 lei / 

copil și 45 lei/ adult- preț valabil în vara 2022).

Excursia 2 - Câmpulung Moldovenesc – Pojorata- 

Drumul Comorilor- Transrarău- în drumeție putem 

admira Pietrele Doamnei, Vârful Rarău. 

În cadrul acestei drumeții veți putea admira 

adevărate frumuseți ale naturii, având posibilitatea 

de a vedea Munții Giumalău, Munții Ceahlău, Valea 

Moldovei sau Valea Bistriței.

În aceste zile ne vom face timp și pentru organiza-

rea unei excursii opționale pentru a putea vizita o 

parte din minunata Bucovină: 

Traseu 1- Mănăstirea Moldovița - Mănăstirea  

Sucevița – Atelierul de ceramică neagră din  

Marginea- Rădăuți (preț 50 lei).

Traseu 2 - Mănăstirea Moldovița - Mănăstirea 

Sucevița - Atelierul de ceramică neagră din Marginea 

- Mănăstirea Putna - Rădăuți (60 lei).

Traseul 3 - Câmpulung Moldovenesc – Sadova – 

Lacul Iezer ( preț 25 lei )

Traseul 4 - Câmpulung Moldovenesc – Falticeni  

Muzeul Apelor - Suceava Cetatea de Scaun, 

Muzeul de Istorie, Planetariu (preț 60 lei)

Fiecare seară va fi deosebită pentru că avem 

pregătite programe speciale: serate de dans,  

jocuri, activități sportive.

În ultima zi organizăm “ADUNAREA POPORULUI” - 

chemăm reprezentanții din toate regiunile 

României și dăm startul la cea mai frumoasă petre-

cere românească. Vom fi înconjurați de obiectele 

create de voi, mici românași cu inima mare, la atel-

ierele meștesugărești și va răsuna muzica autentică 

românească. Bineințeles că în aceeași seară vom 

avea și festivitatea de premiere și un foc de tabără. 

Recomandăm o ținuta tradițională sau măcar un 

tricou alb. 

ULTIMA ZI – Cu părere de rău ne luam  

“La revedere!” de la gazdele noastre primitoare și 

pornim spre casă dornici să povestim celor dragi, 

cum am petrecut zile minunate în tabăra  

“AVENTURA PE ULIȚĂ”.

Traseu retur – Câmpulung Moldovenesc – vizită 

Mănăstirea Voroneț – Bacău – Buzău – București.

Organizatorii își rezervă dreptul de a  

modifica ordinea desfășurării  

activităților în funcție  

de condițiile meteorologice  

și a anumitor necesități  

ale grupurilor.

Informații utile: Informații utile: 
• Oferta este valabilă cu achitarea unui avans  

de minim 200 lei/plătitor in 14 zile de la  

retinerea confirmata a locurilor,  transa a doua 

de minim 300 lei pana la 20 Decembrie 2022 iar 

diferenta pana la data de 01 iunie 2023. In caz 

de retragere dupa achitarea avansului acesta 

nu se returneaza ci se accepta doar inlocuiri. In 

cazul in care retragerea intervine dupa data de 

1 Februarie 2023 sumele datorate pentru fiecare 

loc sunt egale cu contravaloarea taberei. Se 

accepta doar modificari de nume pana cu 7 zile 

inainte de intrare. 

Programul se adresează exclusiv copiilor cu 
Programul se adresează exclusiv copiilor cu 

varsta cuprinsa intre 7 si 14 ani insotiti doar de 
varsta cuprinsa intre 7 si 14 ani insotiti doar de 

cadre didacticecadre didactice. Din motive obiective ne vedem 

nevoiți să nu mai acceptăm participarea per-

soanelor adulte (parinți, bunici etc) sau a copiilor 

neînsoțiți de cadre didactice, la programele 

de tabără,  excepție fiind cazurile medicale ce 

trebuie dovedite cu acte la data rezervării.



Tabăra Aventura Exploratorilor
 HERCULANE – CAZANELE DUNĂRII

ZIUA 1 – “DRUMUL CU AVENTURA” Întâlnirea la ora 

6.00 în parcarea de la Academia Militara (acces din 

B-dul Eroilor). Plecarea spre Herculane,  pe traseul 

Pitești – Târgu Jiu – Herculane, se va face cu ajutorul 

“trăsurilor” moderne, puse la dispozitia voastră. În 

drumul nostru spre aventură, oprim la Horezu (zona 

mesterilor olari), la Baia de Fier vizităm Peștera 

Muierii, la Târgu Jiu vom face o plimbare prin “Parcul 

lui Brâncuși”. 

Ajunși la locație, ne facem comozi în camerele prim-

ite, iar seara servim prima cină. Sosirea în locație se 

va face după ora 18.00.

Pentru o bună desfășurare a activităților, ce încep 

din a doua zi, copiii vor fi împărțiți pe echipe și rând 

pe rând bifează toate atelierele din cadrul taberei 

Aventura Exploratorilor.

Zilele se scurg rapid dar punctul culminat al vacanței 

de vară abia acum începe. După cunoașterea echipei 

de verzișori (animatori), copiii vor fi implicați atât în 

activități educative nonformale cât și distractive. Par-

ticiparea la aceste activități va pune 

în evidență creativitatea și atenția 

copiilor precum și aptitudinile de 

coordonare și lucru în echipă. 

ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE NONFORMALE 

propuse în tabără îi trec pe copii prin 

experiențe noi. Spre exemplu, la atelierul “Exploratorii 

trecutului” – simularea unor tehnici dacice și romane 

de lupta cu ajutorul informațiilor puse la dispoziție de 

animatori. Împreună aflăm tainele formări poporului 

roman, precum și a obiceiurilor străbune. 

Nu departe de atelierul “Exploratorii trecutului” stă 

și atelierul de creație, care va evidenția îndemanarea 

și inventivitatea copiilor. Podoabele confecționate 

de micii exploratori sunt semne de pricepere și 

îndemânare.  Un alt atelier propus este atelierul  

“lumină și culoare” - realizarea unor picturi cu  

ajutorul ustensilelor puse la dispozitie de animatori.

Prin atelierul de dans se vor elibera de energie și le va 

aduce o senzație de libertate, într-un stil aparte. 

La jocuri activăm spiritul de echipă, atenția, rapidita-

tea, motricitatea grosieră și spontaneitatea copiilor. 

ACTIVITĂȚI DISTRACTIVE. Copiii învață mai bine atunci 

când participă activ, decât atunci când citesc, ascultă 

sau privesc. Jocul ne oferă această oportunitate de 

învățare experiențiala. Un moment de relaxare bine 

meritat îl vom petrece la piscina locației. 

Încărcați cu voioșie, ne îndreptăm spre terenul de 

sport, participând în aer liber la atelierele de fotbal și 

volei. Distracția continuă în sala de jocuri, unde ne 

vom distra folosind mesele de air hockey, fussball și 

tenis.

TOATE MESELE ÎN SISTEM BUFET DESCHIS
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PENSIUNEA CASA ECOLOGICĂ – BĂILE HERCULANE Amplasată într-un cadru natural de vis, în munții Cernei,  înconjurată de dealuri cu păduri virgine, 

Pensiunea Casa Ecologică vă oferă: cazare în căbănuțe din lemn, dotate cu baie proprie, televizor (lcd), frigider, cazare în vile și bungalouri, camere și 

apartamente de 3 până la 6 locuri (paturi normale și etajate) cu baie proprie, restaurant cu capacitatea de 180 locuri, piscină exterioară, piscină interioara, 

jacuzzi, masă tennis, teren fotbal, teren volei, loc de joaca cu tobogane, leagane, balansoare, traseu de aventura  www.pensiuneacasaecologica.ro

ZONA DE AGREMENT din interiorul complexului ne 

așteaptă (Opțional) să petrecem momente inedite. 

Distracția poate continua achiziționând jetoane în 

valoare de 7.5 lei, care se pot folosi astfel: traseu 

de aventura 15 lei, tiroliana 7.5 lei coborarea, tir cu 

arcul 7.5 lei (7 săgeți), air soft 7.5 lei (15 bile), 

trambulină 7.5 lei (7 min.), bile pe apă 15 lei (5 min), 

biciclete 15 lei/traseul.

După amiază participăm la activități sportive (jocuri 

de echipă – fotbal,volei) și ne pregătim să plecăm 

în excursii și drumeții pentru a putea vedea cu 

ochii noștri frumusețile zonei. Astfel, vă propunem 

2 EXCURSII (incluse în oferta de transport propusă, 

sau pe care trebuie sa le luați în calcul în cazul în 

care veniți cu transportul dumneavoastră):

EXCURSIA 1 – Mehadia - Orșova – Cazanele 

Dunări – Statuia lui Decebal – Mănăstirea Mraco-

nia. (opțional plimbare cu șalupele prin Cazanele 

Dunării – tariful se comunică în luna Mai 2023) 

EXCURSIA 2 – Mehadia - Băile Herculane  - o scurtă 

incursiune în trecutul istoric al zonei. (această 

excursie se realizează în ziua plecări spre casă)  

În aceste zile ne vom face timp și pentru organiza-

rea unor excursii opționale pentru a putea vizita și 

alte atracții turistice ale zonei: 

TRASEU 1 - Mehadia  - “Ulpia Traiana Sarmizegetusa”  

– cost 50 lei/ plătitor minim 40 plătitori/autocar. ( 

excursie – jumătate de zi) 

TRASEU 2 - Mehadia - Complexul Mulinologic de 

la Rudaria (Eftimie Murgu) - Cascada Bigar – locul 

unul  în topul cascadelor unice din lume. – cost  

40 lei/plătitor minim 40 plătitori/autocar (excursie – 

jumatate de zi)

TRASEU 3 - Caransebeș – Lugoj – Timișoara cu 

vizitarea principalelor obiective turistice din zona 

centrală a orașului. Cost excursie - 75 lei/ plătitor/ 

minim 40 plătitori/autocar (excursia se desfășoară 

între mic dejun și cină cu servirea mesei de prânz 

la pachet).  
În costul excursiilor nu intră tarifele de intrare la 

obiectivele turistice. Înscrierile pentru această 

excursie se fac cu cel puțin 7 zile înainte de 

sosirea în tabără.

După cină, fiecare seară va fi specială. Echipele de 

animatori vor propune propune programe deose-

bite: sportive, sală de jocuri, cinema, discotecă, loc 

de joacă. Ultima seară este rezervată festivității de 

premiere, care se va încheia cu mult așteptatul foc 

de tabără.  După micul dejun ( maxim ora 9.00),  

cu bagajul plin de amintiri, ne luăm rămas bun de 

la gazdele noastre și plecăm către casă, dornici 

să povestim celor dragi cum am petrecum șapte 

zile minunate în tabăra “Aventura exploratorilor”. 

Traseu retur - Mehadia - Orșova - Craiova - Pitești 

– București.

Preţul include: 
6 NOPȚI CAZARE –  7 ZILE

6 PENSIUNI COMPLETE  - SISTEM BUFET DESCHIS

Bonus: PROGRAM DISTRACTIV DE AVENTURA; ECHIPAMENTE NECESARE PENTRU DESFASURARE PROGRAM ; ASISTENTA TURISTICA

Prețul nu include: TRANSPORT AUTOCAR ( se poate solicita ofertă de transport pentru deplasarea la tabără și de la tabără, cu plecare din  

București sau din orice oraș din țară); • EXCURSIILE OPȚIONALE; • INTRĂRILE LA OBIECTIVELE TURISTICE; • ACTIVITĂȚI OPȚIONALE ÎN ZONA DE AGREMENT

Informații utile: Informații utile: 
• Oferta este valabilă cu achitarea unui avans  

de minim 200 lei/plătitor in 14 zile de la  

retinerea confirmata a locurilor,  transa a doua 

de minim 300 lei pana la 20 Decembrie 2022 iar 

diferenta pana la data de 01 iunie 2023. In caz 

de retragere dupa achitarea avansului acesta 

nu se returneaza ci se accepta doar inlocuiri. In 

cazul in care retragerea intervine dupa data de 

1 Februarie 2023 sumele datorate pentru fiecare 

loc sunt egale cu contravaloarea taberei. Se 

accepta doar modificari de nume pana cu 7 zile 

inainte de intrare. 

Programul se adresează exclusiv copiilor cu 
Programul se adresează exclusiv copiilor cu 

varsta cuprinsa intre 7 si 14 ani insotiti doar de 
varsta cuprinsa intre 7 si 14 ani insotiti doar de 

cadre didacticecadre didactice. Din motive obiective ne vedem 

nevoiți să nu mai acceptăm participarea per-

soanelor adulte (parinți, bunici etc) sau a copiilor 

neînsoțiți de cadre didactice, la programele 

de tabără,  excepție fiind cazurile medicale ce 

trebuie dovedite cu acte la data rezervării.

Preț pachet turisticPreț pachet turistic

Date de intrare                       Program 7 zile

18.06; 25.06; 02.07; 9.07; 16.07; 23.07;  

30.07; 06.08; 13.08. 20.08; 27.08.2023 1.700 lei / pers.

 FIECARE 4 COPII SUNT ÎNSOȚIȚI  

                        DE 1 CADRU DIDACTIC!!!
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În prima zi, întâlnirea este la ora 9.00 în par-

carea de la Academia Militara (acces din B-dul 

Eroilor). Plecare pe traseul Pitești – Curtea 

de Argeș – Arefu. La Curtea de Argeș vizităm 

Mănăstirea Curtea de Argeș.

Ajunși la locație, ne facem comozi în camerele 

primite, iar seara servim prima cină. Sosirea în 

locație se va face după ora 17.00.

Pentru o bună desfășurare a activităților, ce 

încep din a doua zi, copiii vor fi împărțiți pe 

echipe, și rând pe rând bifează toate atelierele 

din cadrul taberei Aventura în Natură.

Zilele se scurg rapid, dar punctul culminat 

al vacanței de vară abia acum începe. După 

cunoașterea echipei de verzișori (animatori), 

copiii vor fi implicați atât în activități educative 

nonformale, cât și distractive. Participarea la 

aceste activități va pune în evidență creativi-

tatea și atenția copiilor, precum și aptitudinile 

de coordonare și lucru în echipă. 

ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE NONFORMALE propuse 

în tabără îi trec pe copii prin experiențe noi. 

Spre exemplu, la atelierul de experimente 

se produc intenționat fenomene științifice 

atractive, sub atenta îndrumare a animatorilor. 

Nu departe de experimente, stă și atelierul 

de creație, care va evidenția îndemanarea și 

inventivitatea copiilor. 

Prin atelierul de dans, se vor elibera de energie 

și le va aduce o senzație de libertate, într-un 

stil aparte.

La jocuri activăm spiritul de echipă, atenția, 

rapiditatea, motricitatea grosieră și  

spontaneitatea copiilor. 

În pădure ne vor surprinde animaluțele feroce, 

despre care vom învăța cum să ne protejăm. 

Natura ne va indica punctele cardinale, apa 

va fi elementul vital pentru supraviețuire, 

adăpostul va fi locul în care ne vom hrăni și ne 

vom odihni. Orientarea turistică ne este utilă 

pentru a ne dezvolta simțul observației, a ne 

face mai atenți la micile detalii din viață și la a 

ne călăuzi pe drumul cel bun.

ACTIVITĂȚI DISTRACTIVE 

Copiii învață mai bine atunci când participă 

activ, decât atunci când citesc, ascultă sau 

privesc. Jocul ne oferă această oportunitate de 

învățare experiențiala. Un moment de relaxare 

bine meritat îl vom petrece la piscina locației. 

Încărcați cu voioșie, ne îndreptăm spre terenul 

de sport, participând în aer liber la atelierele 

de fotbal și volei. Distracția continuă în sala de 

jocuri, unde ne vom distra folosind mesele de 

air hockey, fussball și tenis.

PARCUL DE AVENTURĂ din interiorul complexu-

lui ne asteaptă să petrecem momente inedite, 

folosind cele 4 jetoane incluse în pachet. Op-

tional distracția poate continua achiziționând 

alte jetoane în valoare de 7.5 lei, care se pot 

folosi astfel: tiroliana 7.5 lei, traseu prin copaci 

15 lei, tir cu arcul 7.5 lei (7 săgeți), air soft 7.5 

lei (15 bile), trambulina 7.5 lei (7 minute), bile 

pe apă 15 lei (5 minute), panou de cățărat 15 

lei, biciclete 15 lei.

EXCURSIA OPȚIONALĂ:  

După servirea micului dejun propunem o 

excursie optională pe traseul:

VARIANTA 1 – Transfăgărășan. Dacă vremea 

ne permite, ne propunem să ajungem până 

la cabana Balea Lac, zona alpina Cota 2000, 

Cabana Capra, zona Piscul Negru și Barajul 

Vidraru. Cost excursie - 60 lei/ plătitor. 

VARIANTA 2 – Călimănești. Vizitele se vor face 

la Salina Ocnele Mari sau Muzeul Satului 

Vâlcean și la Mănăstirea Cozia. Cost excursie 

– 65 lei.

Masa de prânz este servită la pachet. În 

Tabăra Aventură în Natură 
TRANSFĂGĂRĂȘAN  

TOATE MESELE ÎN SISTEM BUFET DESCHIS
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costul excursiilor nu intră tarifele de intrare la 

obiectivele turistice. Înscrierile pentru această 

excursie se fac cu cel putin 7 zile înainte de 

sosirea în tabără.

Fiecare seară dupa cină va fi specială, pentru 

că echipa de animatori vă propune programe 

deosebite: sportive, sala de jocuri, cinema, 

discotecă, loc de joacă. Ultima seară este 

rezervată festivității de premiere, care se va 

încheia cu mult așteptatul foc de tabără. 

După micul dejun, cu bagajul plin de amintiri, 

ne luăm rămas bun de la gazdele noastre și

plecăm către casă, dornici să povestim celor 

dragi cum am petrecum șapte zile minunate 

în tabăra “Aventura în Natură”. În drumul 

spre casă puteți vizita Barajul Vidraru și 

Curtea Domneasca de la Curtea de Argeș. 

Plecarea din locatie se face la ora 9.00 cu 

masa de pranz la pachet. 

Complexul turistic Dracula - Comuna Arefu este amplasat la intrarea pe Transfăgărășan, într-o zonă turistică renumită (Cetatea Poenari - Valea 

lui Stan – Barajul Vidraru). În cadrul complexului copiii se pot bucura de aer curat, de liniște, dar și de bucatele tradiționale românești. Cazarea 

este asigurată în camere cu 3,4 sau 5 locuri și apartamente cochete cu 6 locuri. Grupurile sanitare, dotate cu dușuri (cu apă caldă), sunt situate 

în cameră. Complexul dispune de bucătărie și sală de mese proprie + terasă ( aproximativ 300 locuri),  spațiu de joacă amenajat, foișoare pentru 

desfășurarea activităților, spațiu de relaxare (mese de air hochei, fussball și tenis de masă), teren de sport (fotbal, volei), sală pentru vizionat 

filme. Complexul dispune de piscină interioară (obligatoriu casca). În zilele în care se vor programa excursii (plimbări sau vizitarea unor obiective 

turistice din zonă) se va putea asigura mâncare la pachet pentru fiecare elev. www.pensiuneadracula.ro

Informații utile: Informații utile: 
• Oferta este valabilă cu achitarea unui avans  

de minim 200 lei/plătitor in 14 zile de la  

retinerea confirmata a locurilor,  transa a doua 

de minim 300 lei pana la 20 Decembrie 2022 iar 

diferenta pana la data de 01 iunie 2023. In caz 

de retragere dupa achitarea avansului acesta 

nu se returneaza ci se accepta doar inlocuiri. In 

cazul in care retragerea intervine dupa data de 

1 Februarie 2023 sumele datorate pentru fiecare 

loc sunt egale cu contravaloarea taberei. Se 

accepta doar modificari de nume pana cu 7 zile 

inainte de intrare. 

Programul se adresează exclusiv copiilor cu 
Programul se adresează exclusiv copiilor cu 

varsta cuprinsa intre 7 si 14 ani insotiti doar varsta cuprinsa intre 7 si 14 ani insotiti doar 

de cadre didacticede cadre didactice. Din motive obiective ne 

vedem nevoiți să nu mai acceptăm participa-

rea persoanelor adulte ( parinți, bunici etc) 

sau a copiilor neînsoțiți de cadre didactice, la 

programele de tabără,  excepție fiind cazurile 

medicale ce trebuie dovedite cu acte la data 

rezervării.

Preţul include: 
• 6 NOPTI CAZARE –  7 ZILE

• 6 PENSIUNI COMPLETE  - SISTEM BUFET DESCHIS

Prețul nu include: TRANSPORT AUTOCAR ( se poate solicita ofertă de transport pentru deplasarea la tabără și de la tabără, cu plecare din  

București sau din orice oraș din țară); • EXCURSIILE OPȚIONALE; • INTRĂRILE LA OBIECTIVELE TURISTICE; • ACTIVITĂȚI OPȚIONALE ÎN ZONA DE AGREMENT

Bonus: PROGRAM DISTRACTIV DE AVENTURĂ; ECHIPAMENTE NECESARE PENTRU DESFĂȘURARE PROGRAM ; ASISTENȚĂ TURISTICĂ.

Preț pachet turisticPreț pachet turistic

Date de intrare                       Program 7 zile

18.06; 25.06; 02.07; 9.07; 16.07;  

23.07; 30.07; 06.08; 13.08. 20.08.2023 1.700 lei / pers.

 FIECARE 4 COPII SUNT ÎNSOȚIȚI  

                        DE 1 CADRU DIDACTIC!!!
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PROGRAM  TABĂRĂ:

În prima zi, întâlnirea este la ora 9.00 în 

parcarea de la Academia Militara (acces din 

B-dul Eroilor). In drum ne oprim pentru a 

vizita Curtea Domneasca din Targoviste si 

Manastirea Namaesti.

Ajunși la locație, ne facem comozi în camerele 

primite, iar seara servim prima cină. Sosirea in 

locatie se va face dupa ora 17.00.

Pentru o bună desfășurare a activităților, ce 

încep din a doua zi, copiii vor fi împărțiți pe 

echipe, și rând pe rând bifează toate atelierele 

propuse.

Zilele se scurg rapid, dar punctul culminat 

al vacanței de vară abia acum începe. După 

cunoașterea echipei de verzișori (animatori), 

copiii vor fi implicați atât în activități educative 

nonformale, cât și distractive. Participarea

la aceste activități va pune în evidență creativ-

itatea și atenția copiilor, precum și aptitudinile 

de coordonare și lucru în echipă.

ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE NONFORMALE

propuse îi trec pe copii prin experiențe noi. 

Spre exemplu, la atelierul de teatru copi-

ii isi vor dezolta imaginatia, creativitatea, 

increderea in sine si spiritual de echipa. Nu 

departe de atelierul de teatru stă și atelierul 

de pictura, care va evidenția îndemanarea și 

inventivitatea copiilor.

Prin atelierele de dans si muzica, se vor 

elibera de energie și le va aduce o senzație de 

libertate, într-un stil aparte.

De asemenea, in cadrul taberei, copiii vor pu-

tea patrunde in tainele ECOLOGIEI pe parcursul 

unor ateliere surpriză.

ACTIVITĂȚI DISTRACTIVE 

Copiii învață mai bine atunci când participă 

activ, decât atunci când citesc, ascultă sau 

privesc. Jocul ne oferă această oportunitate de 

învățare experiențiala.

Încărcați cu voioșie, ne îndreptăm spre terenul 

de sport, participând în aer liber la atelierele 

de fotbal și volei.
Distracția continuă în sala de jocuri, unde ne 

vom distra folosind mesele de air hockey si 

fussball.

EXCURSIA OPȚIONALĂ:

In una din zile, după servirea micului dejun 

propunem o excursie optională pe traseul:

Excursie de 1 zi - Mausoleul Mateiaș, Cheile 

Dambovicioarei, Pestera Dambovicioarei, 

Culoarul Rucar-Bran, Castelul Bran si Cetatea 

Rasnov - 60 lei/platitor 

Excursie de jumatate de zi - Barajul Râușor de 

pe Râul Târgului, Cabana Voina - Drumeție spre 

cabana Cuca - 30 lei/platitor

“Aventura Verde” oferă posibilitatea 

copiilor dumneavoastră de a-și petrece o 

parte din vacanța de vară, din timpul liber 

într-un mod util și creativ prin participarea 

la activități sportive și la multe ateliere de 

creație.

Pentru copii sportul contribuie la creșterea 

și dezvoltarea organismului dar în același 

timp se cultivă spiritul de echipă și com- 

petițional. De aceea în Tabăra Aventura Verde 

veți putea găsi următoarele ateliere 

sportive: fotbal, baschet, volei (sporturi de 

echipă), badminton, tenis de masă, darts 

și sah (sporturi recreative) sau alpinism, 

ciclism (sporturi opționale)

De asemenea provocam copii să-și folo- 

sească și să-și dezvolte spiritual creativ, 

imaginația, abilitățile de comunicare și 

de exprimare liberă în cadrul ateliere-

lor de creație si artă: atelierul de teatru 

“Micul Actor”, atelierul de pictură “Micul 

Picasso”, atelierul de muzică “ Do Re Mi”, 

atelierul de dans “Micul dansator”.

  Tabăra Aventura Verde
     Munții Iezer Păpuşa

ÎMBINĂM SPORTUL, ARTA ȘI ECOLOGIA PENTRU O AMINTIRE DE - O VIAȚĂ
ÎMBINĂM SPORTUL, ARTA ȘI ECOLOGIA PENTRU O AMINTIRE DE - O VIAȚĂ

TOATE  
MESELE ÎN 

SISTEM BUFET 
DESCHIS
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Pentru excursia de 1 zi, masa de prânz este 

servită la pachet. În costul excursiilor nu sunt 

incluse tarifele de intrare la obiectivele turistice 

si parcarile. 

Fiecare seara dupa cină va fi specială, pentru că 

echipa de animatori vă propune programe deo-

sebite: sportive, sala de jocuri, discotecă. Ultima 

seară este rezervată festivității de premiere, care 

se va încheia cu mult așteptatul foc al prieteniei.

După micul dejun, cu bagajul plin de amintiri, ne 

luăm rămas bun de la gazdele noastre și plecăm 

către casă, dornici să povestim celor dragi cum 

am petrecum șapte zile minunate in spiritul 

“Aventura în Natură”.

Plecarea din tabara se face la ora 9.00 cu masa 

de pranz la pachet pe traseul Campulung - 

Castrul Roman Jidova - Muzeul Automobilului 

Romanesc – Pitesti (optional Gradina Zoologica, 

Parcul Trivale sau Planetariu - doar cu

rezervare) – Bucuresti

CASA BELLA - BĂILE BUGHEA Înconjoară-te cu natură si experimentează liniştea muntelui. Situat în mijlocul naturii, la poalele masivului Iezer, într-o 

locație plină de farmec și pitoresc, Complexul turistic Casa Bella vă așteaptă să vă bucurați de o atmosferă caldă și primitoare, să vă delectați cu bucate 

preparate după pofta inimii și să descoperiți locuri noi, minunate, încărcate de istorie și tradiție. Camerele cu 4 locuri și apartamentele de 6 - 9 locuri, 

cu paturi normale și etajate (2 sau 3 camere cu grupuri sanitare separate) sunt dotate cu baie proprie și televizoare. Complexul deține aproximativ 4 

hectare de teren, amenajat cu spațiu de joaca pentru copii (leagane, tobogane), terenuri de sport (fotbal, volei, baschet), parc de aventură (traseu la 

înălțime, tiroliană), foișoare acoperite pentru desfășurat activități, spațiu special amenajat pentru foc de tabără și mult spațiu verde. Complexul mai 

deține un restaurant, precum și o sală de relaxare dotată cu tenis de masă, fussball).  www.pensiunea-casa-bella.ro

ACTIVITĂȚI OPȚIONALE LA CASA BELLA:

Tiroliană   7.5 lei  / o coborâre

Aventură la înălțime    15 lei  / parcugerea traseului

Tir cu arcul   7.5 lei  / 7 săgeți

Tir airsoft   7.5 lei  / 15 focuri

Bile pe apă     15 lei / 15 minute

Plimbare cu bicicleta    15 lei  / traseu

Trambulină    7.5 lei / 7 minute

Tobogan gonflabil   7.5 lei / 7 minute 

Informații utile: Informații utile: 
• Oferta este valabilă cu achitarea unui avans  

de minim 200 lei/plătitor in 14 zile de la  

retinerea confirmata a locurilor,  transa a doua 

de minim 300 lei pana la 20 Decembrie 2022 iar 

diferenta pana la data de 01 iunie 2023. In caz 

de retragere dupa achitarea avansului acesta 

nu se returneaza ci se accepta doar inlocuiri. In 

cazul in care retragerea intervine dupa data de 

1 Februarie 2023 sumele datorate pentru fiecare 

loc sunt egale cu contravaloarea taberei. Se 

accepta doar modificari de nume pana cu 7 zile 

inainte de intrare. 

Programul se adresează exclusiv copiilor cu 
Programul se adresează exclusiv copiilor cu 

varsta cuprinsa intre 7 si 14 ani insotiti doar varsta cuprinsa intre 7 si 14 ani insotiti doar 

de cadre didacticede cadre didactice. Din motive obiective ne 

vedem nevoiți să nu mai acceptăm participa-

rea persoanelor adulte ( parinți, bunici etc) 

sau a copiilor neînsoțiți de cadre didactice, la 

programele de tabără,  excepție fiind cazurile 

medicale ce trebuie dovedite cu acte la data 

rezervării.

Preţul include: 
• 6 NOPTI CAZARE –  7 ZILE

• 6 PENSIUNI COMPLETE  - SISTEM BUFET DESCHIS

Prețul nu include: TRANSPORT AUTOCAR ( se poate solicita ofertă de transport pentru deplasarea la tabără și de la tabără, cu plecare din  

București sau din orice oraș din țară); • EXCURSIILE OPȚIONALE; • INTRĂRILE LA OBIECTIVELE TURISTICE; • ACTIVITĂȚI OPȚIONALE ÎN ZONA DE AGREMENT

Bonus: PROGRAM DISTRACTIV DE AVENTURĂ; ECHIPAMENTE NECESARE PENTRU DESFĂȘURARE PROGRAM ; ASISTENȚĂ TURISTICĂ.
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Preț pachet turisticPreț pachet turistic

Date de intrare                       Program 7 zile

18.06; 25.06; 02.07; 9.07; 16.07;  

23.07; 30.07; 06.08; 13.08. 20.08.2023 1.800 lei / pers.

 FIECARE 4 COPII SUNT ÎNSOȚIȚI  

                        DE 1 CADRU DIDACTIC!!!



Urmărește-ne pe:

facebook.com/aventura.natura.3

instagram.com/tabereaventurainnatura

Aura Neagu: 0721 231 536  

Oana Pădurariu: 0721 231 636 

SC UNIK TRAVEL SRL – ALTFEL TURISM

Str: Erou Iancu Nicolae nr 27 București – România

Registrul Comerțului J23/13/05.01.2012 
CUI: RO29509577

POLIȚĂ INSOLVABILITATE: NR 3306/ 16.12.2021  

PERIOADĂ ASIGURARE 01.01.2022 – 31.12.2022  – 

emisă de GERMAN ROMANIAN ASSURANCE S. A.

LICENȚA DE TURISM: NR 441 / 03.01.2019, BUCUREȘTI

     Rezervări 

aventurainnatura.aura@gmail.com

aventurainnatura.oana@gmail.com

Rezervări și informații EXCURSII

Rezervări și informații TABERE

e-tabara.ro
Accesează pentru pentru mai multe informații  

despre programele Aventură în Natură 2023.


