TABĂRA DE AVENTURĂ RESIGA
Perioada: 19 - 23 Iunie 2022
Durata: 5 zile, 4 nopti de cazare (primire incepand cu ora 16.00; incheiere la ora 13.00)
Varsta Participare: orice copil cu varsta intre 7-16 ani
Cazare: Vila Straja (www.vilastraja.ro) – Statiunea Straja (langa Lupeni) – in camere
de 2-4 locuri
Masa – la restaurantul Vilei Straja - pensiune completa pentru 5 zile (inclusiv masa de
pranz in ziua sosirii si in ziua plecarii)
Pret: 1.000 lei/persoana (din care 300 lei avans la inscriere)
Persoana
Contact:
Andrei
contact@tabararesiga.ro

Resiga

-

Tel:

0722.565.726;

e-mail:

In Taberele Resiga copii invata sa se orienteze in natura, isi dezvolta creativitatea si
spiritul de echipa. In plus se distreaza si bineinteles ca isi fac noi prieteni.
Pe tot parcursul taberei copiii vor fi atent supravegheati de Instructorii Resiga, care
au experienta in activitatile cu copii si o temeinica pregatire de specialitate (montana,
supravietuire, prim ajutor etc.)
Programul de activitati (9.30 – 12.30 si 15.30 - 18.30):
•

•

•

Activitati cu specific montan
✓ Drumetii
✓ Aventura in parcul de aventura
✓ Escalada
✓ Tiroliana
Activitati de dezvoltare personala
✓ Tir cu arcul
✓ Ateliere de creatie
✓ Lectii de prim ajutor
✓ Lectii de gastronomie
Activitati distractive
✓ Jocuri de indemanare
✓ Concursuri
✓ Petreceri tematice
✓ Animatie cu animatori, care vor fi responsabili cu distractia in fiecare
seara

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 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.
Asistența medicală este asigurată 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 300 lei catre S.C. RES TUR 2016
S.R.L., CUI: 35865013.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
tabara. Confirmarea se va face telefonic sau prin e-mail. Diferenta de 700 lei se va
achita la sosirea in tabara.
Inscrierea in tabara sa poate anula cu restituirea avansului doar daca solicitarea de
anulare se face cu cel putin 14 zile inaintea inceperii taberei (pana pe data de 4 iunie
inclusiv), insa se va reține o taxa de 50 lei pentru acoperirea comisioanelor bancare
(de încasare și de returnare a avansului).
Pentru orice informatii suplimentare va rugam sa nu ezitati sa ne contactati!
Pentru alte 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

