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Lupeni, Jud. Hunedoara, Romania
Telefon: 0722-565.726 - Andrei
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TABARA DE SCHI
Perioada:
Varsta:
Statiunea:

02 - 09 Februarie 2020
Copii – 7 – 18 ani
Adulti Insotitori – toate varstele
Straja (Lupeni)

OFERTA:
✓ Cazare la Platoul Soarelui***/Vila Platoul Soarelui**** - 7 nopti
✓ Pensiune completa (3 mese/zi) la Restaurantul Platoul Soarelui***– 7 zile
✓ Lectii de schi cu monitori acreditati (5-6 ore/zi) – 6 zile
✓ Transport teleschi de la Platoul Soarelui/4 zile tot demeniul schiabil
✓ Program de activitati pentru toata durata taberei
✓ Supraveghere atenta a copiilor pe toata durata taberei!
✓ Animatie, jocuri si concursuri pentru copii in fiecare seara
✓ Concurs de schi, unde toti participantii primesc diplome si poze
✓ Servicii medicale pentru toti participantii la tabara
➢ Atentie! Echipamentul de schi (schiuri, clapari, bete, casca si costum de schi) sau inchirierea acestuia
NU sunt incluse in pretul taberei!
Acces auto:
▪ Din Lupeni - puteti ajunge cu autoturismul propriu, cu masini (in regim de TAXI) sau cu Telegondola
▪ Distanta de la Lupeni la Statiunea Straja este de cca. 8 km
▪ Drumul este asfaltat si ajunge pana la cca. 50 m de spatiile de cazare
▪ Exista cateva locuri de parcare in imediata proximitate a spatiilor de cazare, dar drumul de la sosea la spatiile de
cazare este dificil pentru autoturisme
✓ RECOMANDARE PENTRU CONFORTUL DUMNEAVOASTRA! Lasati autoturismele
proprii in spatiile de parcare din Lupeni si apelati la Telegondola sau TAXI pentru accesul in
Statiunea Straja! Distantele de parcurs pe jos sunt foarte scurte si evitati orice griji referitoare la
masina pe durata taberei!
✓ Pentru orice situatie neprevazuta sau dificultate in privinta transportului, va rugam sa ne contactati,
pentru a rezolva situatia
Domeniul schiabil Straja
▪ 26 km partie
▪ Partii de toate gradele de dificultate
▪ Cea mai lunga partie - 8.1 km

✓ Vezi harta prezentata la final
Cazare:
▪ Platoul Soarelui*** – camere de 2/3/4 locuri in care se poate adauga pat suplimentar
✓ Ocuparea spatiilor de cazare se va face in functie de preferintele participantilor in ordinea inscrierii in
tabara
Masa:
▪ Restaurantul Platoul Soarelui*** – se afla la parterul cladirii
▪ Trei mese/zi
▪ Prima si ultima masa pe durata taberei
✓ Ziua sosirii – prima masa va fi pranzul intarziat
✓ Ziua plecarii – ultima masa va fi pranzul
Echipament schi:
▪ Pentru cursantii care nu au propriul echipament, acesta se va inchiria din prima zi a taberei, pentru a putea fi
prezenti la lectii incepand cu dimineata celei de-a doua zile de tabara
▪ Va oferim consultanta pentru alegerea echipamentului adecvat de la centrele de inchirieri din statiune!
✓ Atentie! Echipamentul de schi (schiuri, clapari, bete, casca si costum de schi) nu sunt incluse in pretul
taberei!
Acces Partie:
▪ Distanta de la spatiile de cazare pana la teleschiul de la Platoul Soarelui este de max. 5 m.
▪ Accesul pe partie (skypass) pentru cursanti pentru lectiile de schi este inclusa in pretul taberei
Program lectii de schi:
▪ Dimineata 9:30 - 12:00
▪ Dupa-masa - 16:00 - 18:30
✓ Programul lectiilor este zilnic, incepand cu a doua zi a taberei
✓ In functie de starea vremiii pot aparea modificari ale programului, dar cu respectarea numarului de 5-6 ore
de schi/zi.
Grupe cursanti:
▪ Impartirea pe grupe se va face inca din prima zi a taberei
▪ Fiecare grupa va avea propriul monitor acreditat
▪ Fiecare grupa va avea maximum 10 cursanti
▪ Componenta grupelor poate varia in primele 3 zile, in functie de nivelul de cunostinte si de invatare al feicarui
cursant
✓ Skipass-ul pentru cursanti pentru lectiile cu monitor este inclus in costul taberei
✓ Activitatea copiilor pe parcursul lectiilor poate fi observata si accesand link-ul de mai jos:
http://www.jurnalul.ro/webcam/straja-platoul-soarelui-219.html
Activitati educativ-distractive
▪ Vor fi organizate si coordonate de animatori si vor angrena toti copii participanti la tabara
▪ Se vor desfasura atat in aer liber, cat si in interiorul spatiilor de cazare
▪ In ultima zi vom organiza un concurs de schi, prilej pentru toti cursantii sa ne arate ce au invatat pe parcursul
taberei. Toti concurentii vor primi diplome si vor face poze pe schiuri. Va invitam pe toti alaturi de noi sa ii
incurajam si sa ii aplaudam!
Asistenta medicala:
▪ Medic dedicat pentru toti participantii la tabara
▪ Serviciul Salvamont Lupeni
Inscrieri:
▪ Pasul 1 - Completati formularul de inscriere in tabara

▪
▪
▪

Pasul 2 - Achitati unui avans de minimum 700 lei in contul RO97 BTRLRONCRT0342977301, deschis la
BTRL – agentia Lupeni, titular cont: S.C. RES TUR 2016 S.R.L. Lupeni, CUI: 35865013
Pasul 3 - Primiti din partea noastra confirmarea platii prin sms si pe e-mail
Pasul 4 - Achitati restul de plata in prima zi a taberei
✓ Preturile taberei sunt fixe si nu difera in functie de numarul cursantilor pe care ii inscrieti

Tarife/Preturi:
▪ Copil cursant – 2300/persoana
▪ Un insotitor adult – 1200 lei
▪ Doi sau mai multi insotitori – 1100 /persoana
Anularea rezervarii:
▪ Cu cel putin 30 zile inaintea taberei, respectiv pana la data de 13 noiembrie 2019 – veti primi integral
avansul platit
▪ Cu cel putin 15 zile inaintea taberei, respectiv pana la data de 28 noiembrie 2019 – veti primi 50% din
avansul platit
▪ Cu mai putin de 15 zile inaintea taberei, respectiv incepand cu data de 29 noiembrie 2019 – NU veti primi
inapoi avansul platit
✓ La returnarea avansului vi se va retine suma de 10 lei, pentru comisioanele bancare de incasare si
returnare a avansului
Oferta este valabila in masura locurilor disponibile in spatiile de cazare.
Pentru orice nelamuriri sau informatii suplimentare, va rugam frumos sa ne contactati!
Pentru a primi informatii despre viitoarele Taberele Resiga va rugam sa ne lasati datele dumneavoastra de contact
(telefon, e-mail etc.)
Va multumim!
Andrei Resiga
0722-565.726
contact@tabararesiga.ro

www.facebook.com/tabararesiga
www.tabararesiga.ro

