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EXCURSIA RESIGA.  
O EXCURSIE CAT O TABARA!  

 
 

Incepand cu luna septembrie organizam excursii de week-end pline de distractii si de activitati grozave! Veniti alaturi 
de noi intr-o excursie de week-end cu amintiri cat pentru o saptamana intreaga! 

 
Unde? In statiunea Straja (jud. Hunedoara) 
Cand? In fiecare week-end (Vineri ora 13.00 – Duminica ora 12.00) 
Ce? Activitati montane si distractive in siguranta si cu multa voie buna! 
Pentru cine? Grupuri de minimum 25 elevi. La fiecare 10 elevi asiguram gratuitate pentru un insotitor. 
 
Durata: 3 zile, 2 nopti de cazare (primire de la ora 13.00; incheiere la ora 12.00) 
Loc desfasurare: Statiunea Straja (Lupeni) si imprejurimi 
Varsta Participare: orice copil cu varsta intre 7-18 ani 
Pret: 500 lei/persoana. Avansul este 30% din valoare costului pentru intregul grup. Diferenta de 70% din valoare se 
va achita la sosire 
Persoana Contact: Andrei Resiga - Tel: 0722.565.726; e-mail: contact@tabararesiga.ro 
Cazare: Vila Straja (www.vilastraja.ro) – Statiunea Straja (langa Lupeni) – in camere de 2, 3, 4 si 5 locuri 
Masa – la restaurantul Vilei Straja - pensiune completa tip bufet pe toata perioada excursiei (inclusiv masa de pranz 
in ziua sosirii si in ziua plecarii)  
 
In Excursia Resiga copii invata sa se orienteze in natura, isi dezvolta creativitatea, increderea in sine si spiritul de 
echipa. In plus se distreaza si bineinteles ca isi fac noi prieteni.  
Pe tot parcursul excursiei copiii vor fi atent supravegheati de salvatori montani si de Instructorii Resiga, care au 
experienta in activitatile cu copii si o temeinica pregatire de specialitate (montana, supravietuire, ateliere de corzi, 
prim ajutor etc.) 
 
Programul de activitati (9.30 – 12.30, 15.30 - 18.30 si 20.00 - 21.30): 
 

• Activitati cu specific montan 

✓ Drumetii 

✓ Parc de aventura 

✓ Escalada 

✓ Tiroliana 

✓ Orientare turistica 

✓ Foc de tabara 

• Activitati distractive 

✓ Jocuri de indemanare 

✓ Concursuri cu premii 

✓ Petreceri tematice 

 

Asistenta medicală permanenta este asigurată de un paramedic dedicat participantilor la excursie si de serviciul 

Salvamont, dar și de un medic cu care firma noastră are încheiat un contract în acest sens.  
 
Pentru Inscrieri -  este necesara plata unui avans de 30% din valoare catre S.C. RES TUR 2016 S.R.L.,                               
CUI: RO35865013, Lupeni., in contul RO97BTRLRONCRT0342977301, deschis la BTRL – agenţia Lupeni. 
 
Imediat ce banii au intrat in contul nostru veti primi confirmarea platii si a inscrierii in excursie. Confirmarea se va 
face telefonic sau prin e-mail. Diferenta se va achita la sosirea in excursie. 

http://www.tabararesiga.ro/
http://www.facebook.com/tabararesiga/
mailto:contact@tabararesiga.ro


 

telefon: 0722-565.726; e-mail: contact@tabararesiga.ro; www.tabararesiga.ro; www.facebook.com/tabararesiga/ 
S.C. Res Tur 2016 S.R.L. – Lupeni; Jud. Hunedoara; Romania 

 
Excursia se poate reprograma intr-o perioada de maximum 12 luni de la data achitarii avansului  
 
Accesul la Vila Straja se face dinspre Petrosani, pe DN 66A, se ajunge în municipiul Lupeni. La indicatorul “ Spre 

Straja” se merge pe strada Calea Brăii până la a doua a bifurcație unde se poate opta fie pentru telegondolă (la dreapta), 

fie pentru “Drumul Crucii” (la stanga). Dacă alegeți “Drumul Crucii” este necesar să parcurgeți cu masina aproximativ 
8 km. 
 
OPTIONAL: Pentru grupuri, Echipa Resiga va poate pune la dispozitie autocar. Costul acestuia nu intra in costul 
excursiei, ci se va calcula suplimentar la aceste costuri. 
 
Pentru orice informatii suplimentare va rugam sa ne contactati sau consultati site-ul nostru www.tabararesiga.ro!  
Pentru a primi informatii referitoare la actiunile viitoare pe care le organizam, va rugam sa ne lasati o adresa de e-mail 
sau un numar de telefon.  

 

Vă mulțumim si va asteptam cu drag! 
Echipa Resiga  
www.tabararesiga.ro 
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