
Pășim împreună pe meleagurile distracției, pentru un banchet de 

neuitat.

Cele aproape 2 hectare de teren vă pun la dispoziție un teren de fotbal 

cu gazon, teren de volei, foișoare, piscină acoperită, piscină descoperită, 

restaurant și bineînțeles un minunat parc de aventură și distracție. 

Și cum la orice petrecere dansul este nelipsit, vă invităm să vă consu-

mați energia la petrecerea organizată cu ocazia sfârșitului de an școlar.

Banchet CASA ECOLOGICABanchet CASA ECOLOGICA

2 zile:2 zile: cazare + mic dejun + cină festivă +  cazare + mic dejun + cină festivă + 

program parc aventură program parc aventură 

3 zile:3 zile: 2 nopți cazare + 2 mic dejun + 1 cină  2 nopți cazare + 2 mic dejun + 1 cină 

+ cina festivă + program parc aventură+ cina festivă + program parc aventură

TARIFUL NU INCLUDE: Taxele de intrare la obiectivele turistice;  

Taxele pentru parcări, Taxe pentru traversări poduri sau alte taxe locale.

Preţul include:Preţul include:  

• Transportul cu autocare, microbuze clasificate

• 2 zile: 1 noapte cazare în camere de 3, 4 sau 5 

locuri + 1 mic dejun + masă festivă   sau

• 3 zile: 2 nopți cazare în camere de 3, 4 sau 5 locuri  

   + 2 mic dejun + 1 cină + 1 masă festivă  

• Activități opționale în parcul de aventură în 

valoare de 30 lei

NOTA: 
1. Rezervarea a mai multe activități, care depășesc valoarea 

pachetului din program, se va face cu cel puțin 7 zile înainte  

de data excursiei dumneavoastră și este valabilă doar în urma 

confirmării în scris a organizatorului. 

2. ADULȚII (PĂRINȚI, BUNICI) CARE PARTICIPĂ LA EXCURSIE VOR 

ACHITA UN SUPLIMENT DE 80 LEI PENTRU VARIANTA DE 2 ZILE 

SAU 120 LEI PENTRU VARIANTA DE 3 ZILE. 

TarifeTarife

   
Preț banchet 2 zile  340 lei 380 lei 

Preț banchet 3 zile 500 lei 550 lei 

 Tip Autocar 40 + 10 32 + 8

 48 + 12 28 + 7

  

Tarifele prezentate în tabel sunt valabile pentru plecările din: 

Timișoara, Craiova, Reșița, Deva, Tg. Jiu, Hunedoara, Petroșani, 

Hațeg, Lugoj, Severin 

Pentru excursiile organizate din Slatina și Arad se achită un supli-

ment de 25 lei (autocar 50/60 locuri) respectiv 50 lei (autocar 

35/40 locuri)

   BANCHETE ȘCOLARE
Oferta este valabilă doar pentru elevii claselor 0-8

BONUS BONUS 
Acces la  Acces la  
piscina  piscina  
1 oră1 oră
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