Tabără de Aventură
28-iulie-3 august 2019
Tabăra cuprinde:
-

6 nopți cazare
Pensiune completă pentru cele 7 zile
Animație în fiecare seară

Activități cu specific montan:
-

Drumeții

-

Parc de aventură

-

Escaladă

-

Tiroliană

-

Tir cu arcul

-

Tobogan cu apă

Activități de dezvoltare personală:
-

Ateliere de creație

-

Lecți prim ajutor

-

Seară de cinema

-

Lecți de gastronomie

-

Jocuri de îndemânare

-

Petreceri cu diferite teme

-

Concursuri

Prețul pachetului/copil cursant este 1000 de lei (Cazare în cabana 3*** Platoul
Soarelui/sau Cazare în Vila 4**** Platoul Soarelui.
Detalii:
Ora de sosire pentru copiii din tabără este 16:00, dar vă vom întâmpina în funcție de ritmul în
care reușiți să ajungeți.
Stimati părinți, activitățile taberei se vor încheia după prânzul de la ora 12:00.
- vârsta cursanților trebuie să fie de minim 7 ani și maximum 14 ani.
- cazarea se asigură la cabana Pensiunea Platoul Soarelui, în camere de 2, 3, 4, 5 locuri
- mesele se servesc la restaurantul Pensiunii, restaurant ce se afla la parterul cabanei. În ziua sosirii, prima masă servită va fi prânzul întârziat, iar în ziua plecării, ultima masă
servită va fi prânzul.
- programul se desfașoară de regulă în intervalul 9:30 - 12:30 si 15:30 - 18:30. Aceste intervale pot fi modificate.
- activitățile distractive și educative se vor desfașura cu un animator după masa de seară,
atât în interiorul cabanei, cât și în exterior, în mod organizat.

Așezare: Pensiune Platoul Soarelui Straja fiind situată la circa 5 minute de Parcul de Aventura și de locul în care ne vom desfașura activitățile pe timpul zilei.
http://www.jurnalul.ro/webcam/straja-platoul-soarelui-219.html (cameră web ce
transmite live de pe pârtia Platoul Soarelui.)
Asistența medicală este asigurată de serviciul salvamont.

Acces: accesul din Lupeni în stațiunea Straja se poate face cu autoturismul personal (drumul
este asfaltat până în stațiune), cu un autoturism închiriat (în regim de taxi), cât și cu telegondola.
Ultimii 200 metri până la locație sunt neasfaltați. Această porțiune de drum în pantă
este greu accesibilă cu mașină mică, fiind acoperită de pietre și bolovani. Din acest motiv,
complexul turistic Platoul Soarelui asigură transportul de la drumul asfaltat până la locație
(cei 200 metri). Clubul “AVIATOR” din stațiunea Straja se află pe marginea din dreapta a
drumului asfaltat și va fi folosit ca și punct de întâlnire pentru transferul la locație.
Pentru a anunța sosirea dumneavoastră la punctul de întâlnire pentru transfer, vă rugăm să
sunați la 0722565726 Andrei Resiga. De asemenea, tot la numărul menționat anterior puteți
suna dacă aveți nevoie de indicații rutiere pentru a ajunge în stațiunea Straja.

Înscrierile în tabără se fac prin plata unui avans de 300 lei în contul RO97 BTRLRONCRT0342977301, deschis la BTRL – agenţia Lupeni, titular cont: S.C. RES TUR 2016
S.R.L. Lupeni, CUI: 35865013. După ce banii au intrat în cont, rezervarea este confirmată,
iar camera păstrată. Veti fi informati asupra confirmării rezervării (primirea banilor) telefonic
sau prin e-mail. Restul de plată se achită în prima zi a sejurului. Avansul achitat se returnează
dacă rezervarea este anulată cu cel putin 14 zile înainte de începerea sejurului. Daca anularea
se efectuează cu mai putin de 14 zile înainte de începerea sejurului, atunci avansul achitat nu
se returnează.
La returnarea avansului se reține o taxa de 10 lei pentru acoperirea comisioanelor bancare (de
încasare și de returnare a avansului).
Prețurile oferite mai sus sunt valabile indiferent de numărul cursanților.
Alegerea camerelor se va face în ordinea înscrierii în tabără.

Oferta este valabilă până la epuizarea locurilor.
În cazul în care doriți să fiți informați pe viitor despre taberele pentru copii pe care le mai
organizăm, vă rugăm să ne lăsați o adresă de e-mail sau un număr de telefon și vă vom ține la
curent cu tot ce este nou.
Dacă doriți mai multe detalii sau mai aveți întrebări, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați!
Vă mulțumim!
Persoană contact: RESIGA ANDREI
Tel: 0722.565.726/0749163286
E-mail: contact@tabararesiga.ro
resigaandrei@yahoo.com

