
Tabără mama și copilul 

13-19 Iunie/15-21 August 2021 

Tabăra cuprinde:  

- 6 nopți de cazare  

- Pensiune completă pentru cele 7 zile  

 Activități de dezvoltare personală:  

1. Seară de cinema  

2. Ateliere de creație  

3. Prim ajutor  

4. Vânătoare de comori  

5. Tir cu arcul  

Activități cu specific montan:  

1. Tiroliană  

2. Diferite ateliere cu specific montan  

3. Parc de aventură  

4. Drumeții  

5. Escaladă  

6. Foc de tabara (învățăm aprinderea focului prin diferite metode)  

Prețul pachetului/copil + adult este de 2200 lei, al doilea copil plateste 1000 lei iar al doilea 

părinte va plăti 800 lei.  

Detalii:  

Vârsta cursanților trebuie să fie de minim 7 ani și maxim 14 ani.  

 

 Cazarea se asigură la Vila STRAJA/Pensiunea DACIA/Vila ORIZONT în camere de 2, 3 și 4 locuri (intr-o 

cameră va sta o singură familie, indiferent de cate locuri se află în cameră). Copiii sunt cazați în camere cu 

părinții, iar tabăra presupune, de fapt, un program organizat pentru copil peste timp de zi, peste noapte copiii 

fiind în supravegherea părinților/personei însoțitoare.  

 Mesele se servesc la restaurantul in  locatiei. În ziua sosirii, prima masă servită va fi prânzul întarziat la ora 

18:30. 

 



Accesul 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 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.  

Asistența medicală este asigurată de serviciul salvamont, dar și de un medic cu care firma noastră are încheiat un 

contract în acest sens.  

Înscrierile în tabără se fac prin plata unui avans de 1000 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 20 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 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  

E-mail: contact@tabararesiga.ro  

 

 


