
Istoria ciocolatei începe cu două mii de ani în urmă. După ce 

boabele de cacao ajung în Europa, cultura de ciocolată se 

schimbă din băutură în ciocolată baton. Apreciată în orice 

moment, mulți ar renunța la felul principal de mâncare doar 

pentru a se bucura de o bucățică din ea. 

Excursia este un deliciu pentru toți iubitorii de ciocolată.

  Atelierul de  
 CIOCOLATĂ

Echipa “Aventură în natură” vă așteaptă să participați la atelierul de 

ciocolată, pentru că dorim să vă antrenăm imaginația, creativitatea 

și bineînțeles să vă bucurați de un colț de natură și veselie. Atelierul 

se împarte astfel:

Partea teoretică: 

Pregătiți cu răspunsuri, echipați cu bonetă și sorț, animatorii de 

la atelierul de ciocolată îi captivează pe copii într-o poveste de vis 

despre lumea de ciocolată. 

Partea practică: 

Cu mare nerăbdare, copiii învață cu atenție să modeleze în  

marțipan cel mai frumos ursuleț, un suvenir dulce pe care îl vor 

putea lua acasă. 

Degustarea: 

Frigăruile de fructe sunt pregătite pentru copiii ce vin cu  

interes, energie și entuziasm la cel mai așteptat moment  

al atelierului, degustarea fântânii de ciocolată.

Preţul include: 

•  Transportul cu autocare, microbuze clasificate;

•  Programul de excursie cu atelierele specificate;

•  Masa de prânz bufet deschis (ciorbiţă, felul doi şi desert)

NOTA: Adulții (părinți, bunici) care participă la excursie vor achita un 

supliment de 25 lei pentru masa de prânz.

 
  

TARIFUL NU INCLUDE: Taxele de intrare la obiectivele turistice;                                    

                               Taxele de poduri, bacuri și parcări.

TarifeTarife

Transport + masa +1 atelier  180 lei 210 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 supliment de 

25 lei (autocar 50/60 locuri) respectiv 50 lei (autocar 35/40 locuri)

Excursii 1 zi Ateliere Tematice

1

3  |  excursii

BONUS:
Acces la locul de joacă pentru copii 30 de minute.



Hai în făgaşul Aventură în Natură, cu idei şi inspiraţie. 

Continuăm să dăm „play” la atelierul Fashion Day. 

          Atelier  
FASHION DAY 

Atelierul te inspiră să îţi activezi temeinic abilităţile artistice, să 

creezi ceea ce probabil doar visai.

Umplem atelierul cu un gând, cu o poveste, cu un decor special, 

cu câteva ustensile şi multe culori, făcând din ele o inovaţie, o 

provocare a noului tău look - unicitate.

   Ce trebuie să faci?

• Să îţi activezi puterea de concentrare, 

• Să ai curaj să îţi depăşeşti limitele, 

• Să te exprimi cum doar tu îţi doreşti, 

• Să alegi design-ul ce te reprezintă, iar Aventură în Natură  

  face ca totul sa fie posibil.

În cadrul atelierului, ești încurajat şi îndrumat de animatori, însă 

mânuirea propriu-zisă îţi aparţine. La final te vei bucura pe deplin 

de lucrarea noului design ales pe tricou, design ce iniţial ţi l-ai 

schiţat pe hârtie. 

   Cu ce pleci acasă? 

•  cu o încredere de sine ce te face să continui activitatea şi pe  

    alte hăinuţe,
•  cu un tricou fashion personalizat/ inspirat de tine, 

•  cu o experinţă nouă,

•  cu o învăţătură în domeniul design vestimentar.

Amprenta imaginaţiei tale o să fie evidenţiată pe tricoul tău.

Lovely!
Lovely!

Personalizare

Personalizare

Inspiraţie
Inspiraţie

 Design
 Design

NOTA: Adulții (părinți, bunici) care participă la excursie vor achita un 

supliment de 25 lei pentru masa de prânz.

 
  

TARIFUL NU INCLUDE: Taxele de intrare la obiectivele turistice;                                    

                               Taxele de poduri, bacuri și parcări.
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BONUS:
Acces la locul de joacă pentru copii 

      30 de minute.
4  |  excursii

   Atelierul de 
     TOAMNĂ 

ZIUA RECOLTEI

Preţul include: 

•  Transportul cu autocare, microbuze clasificate;

•  Programul de excursie cu atelierele specificate;

•  Masa de prânz bufet deschis (ciorbiţă, felul doi şi desert)

TarifeTarife

Transport + masa +1 atelier  180 lei 210 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 supliment de 

25 lei (autocar 50/60 locuri) respectiv 50 lei (autocar 35/40 locuri)
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Vă invităm să luați parte cu mic cu mare la atelierul de 

toamnă unde va întâmpinăm cu o recoltă bogată de fructe 

proaspete și legume pe care copiii le vor pregati pentru  

pastrat în cămară. 

   Atelierul de 
     TOAMNĂ 

ZIUA RECOLTEI

Pentru că dorim să antrenăm imaginația și creativitatea copilului 

dumneavoastră și în același timp să se bucure de un colț de natură 

și veselie, unde:

- fructe sezoniere sunt răspunsul la întrebări, 

- borcanele își așteaptă legumele. 

Explozia culorilor vibrante ne atrage atenția și ne captivează  

imaginația. Toate aceste activități le vom desfășura separat pentru 

a-i trece pe copii prin toate etapele selectate.

Program Atelier:
1. Întrebările tematice deschid subiectul atelierului fiind totodată  

    punctul forte ce activează și creează curiozități copiilor  

    veniți în excursie.

2. Copiii, îndrumați și încurajați de animatori, se vor ocupa să pună 

murături: vor spăla legumele, le vor condimenta și le vor așeza în 

borcan. Când ajung acasă, micul borcan cu murături o să fie gata 

de pus la păstrat în cămara cu delicii. 

NOTA: Adulții (părinți, bunici) care participă la excursie  

vor achita un supliment de 25 lei pentru masa de prânz.

 
  

TARIFUL NU INCLUDE: Taxele de intrare la obiectivele turistice;   

                               Taxele de poduri, bacuri și parcări;
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Preţul include: 

•  Transportul cu autocare, microbuze clasificate;

•  Programul de excursie cu atelierele specificate;

•  Masa de prânz bufet deschis (ciorbiţă, felul doi şi desert)

TarifeTarife

Transport + masa +1 atelier  180 lei 210 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 supliment de 

25 lei (autocar 50/60 locuri) respectiv 50 lei (autocar 35/40 locuri)



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

•  Masa de prânz bufet deschis (ciorbiţă, felul doi şi desert)

• 1 atelier la alegere din cele propuse (4, 5, 6, 7 sau 8)

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 valabila doar în urma 

confirmării în scris a organizatorului. 

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

ACHITA UN SUPLIMENT MASA DE 25 LEI.

Tarife:Tarife:

Transport+ masa+1 atelier         180 lei     210 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)

ATELIER 4, 5, 6, 7 sau 8 ATELIER 4, 5, 6, 7 sau 8 
VOM ÎNVĂȚA: 

- Cum sa impletim pâinea în 3,4 și chiar 8 fire, 

- Frămantarea aluatului de pizza precum si pregătirea acesteia

- Rețeta celor mai gustoase plăcinte

- Secretele turtei dulci și ale fursecurilor. 

Participând la Atelierul de Brutărit veți pleca perfect multumiți și cu papilele 

gustative mai mult decat satisfacute.

      Atelierul de PizzaAtelierul de Pizza4
      Atelierul de PâineAtelierul de Pâine5
      Atelierul de PlăcinteAtelierul de Plăcinte6
      Atelierul de FursecuriAtelierul de Fursecuri7
      Atelierul de Turtă DulceAtelierul de Turtă Dulce8

Dintr-o zona de poveste, plina de istorie si cu peisaje 

unice, nu puteau lipsi preparatele culinare cu traditie.  

Astfel echipați ca niște veritabili bucatari, vom pași în 

lumea fascinantă a dulciurilor și a brutăriei. 

   Ateliere de 
    BRUTĂRIT

Pregătește!

Pregătește!

Modelează! 

Modelează! 
Coace!
Coace!

Gustă!
Gustă!
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•  Transportul cu autocare, microbuze clasificate;

•  Programul de excursie cu atelierele specificate;

•  Masa de prânz (ciorbiţă, felul doi şi desert - bufet deschis);



TARIFUL NU INCLUDE: Taxele de intrare la obiectivele turistice;  

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

Tarife:Tarife:

Transport+ masa+1 atelier         180 lei     210 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)

ATELIER 9 sau 10ATELIER 9 sau 10

Creativitatea atelierelor din cadrul Aventură în Natură,

se naşte din visul de a merge mai departe. Vrem ca  

fiecare eveniment petrecut împreună să marcheze

o nouă rază de lumină şi o nouă pasiune pentru frumos. 

  Ateliere de 
             ARTĂ

TRADIȚIA ÎNCONDEIERII OUĂLOR ÎN ROMÂNIA ESTE O ARTĂ MOȘTENITĂ 

DIN MOȘI STRĂMOȘI.  

Inspirată din momentele esențiale ale vieții omului aflat, în perma-

nență, în comuniune cu natura și din motivele costumelor tradiționale, 

închistrirea ouălor înseamnă migală, inspirație, bucuria de a măiestri 

un obiect unic și valoros prin tot ceea ce reprezintă.

În cadrul Atelierului de închistrit vom învăța să pregătim ouăle pentru 

închistrit,  să folosim chișița - instrument tradițional de scris pe ou, 

folosind ceară naturală de albine și culori obținute din plante.

      Atelierul de închistritAtelierul de închistrit9

      Atelierul de picturăAtelierul de pictură
  ATELIERUL DE PICTURĂ NECONVENȚIONALĂ NE INVITĂ SĂ DESCOPERIM    

  TAINELE OLĂRITULUI, PLECÂND DE LA PROCURAREA ARGILEI, PRELUCRAREA  

  ȘI ARDEREA OBIECTELOR CONFECȚIONATE. 

                           Pensula, imaginația și culorile potrivite vor fi suficiente  

                                pentru a da viață obiectelor din ceramică, într-un fel  

                                 aparte, care să ne reprezinte. În cadrul aceluiași atelier  

                                    ne propunem să împrumutăm, din frumuseţea şi  

                                      varietatea culorilor, frânturi care să transforme  

                                          simple bucăți de lemn în adevărate opere de artă  

                                            pe care, în final, le vom considera demne de a 

                                              ne împodobi locurile dragi sau de a deveni  

                                                         daruri pentru cei apropiați.     

10

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

•  Masa de prânz bufet deschis (ciorbiţă, felul doi şi desert)

• 1 atelier

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 valabila doar în urma 

confirmării în scris a organizatorului. 

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

ACHITA UN SUPLIMENT MASA DE 25 LEI.

BONUS:
Acces la locul de joacă pentru copii 

      30 de minute.
7  |  excursii



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

•  Masa de prânz bufet deschis (ciorbiţă, felul doi şi desert)

• 1 atelier

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 valabila doar în urma 

confirmării în scris a organizatorului. 

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

ACHITA UN SUPLIMENT MASA DE 25 LEI.

UNDE-I JOC ȘI VOIE BUNĂ ,TOATĂ LUMEA SE ADUNĂ!  BANATUL ESTE UN 

SPAȚIU ÎN CARE TRADIȚIILE POPULARE ROMÂNEȘTI ȘI-AU PĂSTRAT PURITATEA 

ȘI ȘI-AU PUS AMPRENTA ASUPRA A TOT CEEA CE ESTE FRUMOS ȘI VALOROS 

ÎN COMUNITATE. 

Atelierul de dansuri populare  ne va dezvălui valorile inestimabile ale folclo- 

rului din România, caracteristicile, originalitatea și frumusețea dansurilor şi 

jocurilor populare din zonă. Astfel, prinși în Horă sau în perechi, vom învăța 

cei mai frumoși pași de joc popular din România. 

      Atelierul de Dansuri PopulareAtelierul de Dansuri Populare11

  Ateliere de 
             ARTĂ

8  |  excursii

Tarife:Tarife:

Transport+ masa+1 atelier         180 lei     210 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)

ATELIER 11, 12 sau 13ATELIER 11, 12 sau 13



TARIFUL NU INCLUDE: Taxele de intrare la obiectivele turistice;  

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

LA  ATELIERUL DE ÎMPÂSLIT  VOM DESLUȘI TAINELE PRELUCRĂRII LÂNII, 

FABRICAREA PÂSLEI ȘI TEHNICILE DE COLORARE CU CULORI NATURALE, PÂSLA 

FIIND UN MATERIAL CU DESTINAȚII NEBĂNUITE ȘI CARE OFERĂ O DIVERSITATE 

A METODELOR DE UTILIZARE.  

Vă invităm  la o joacă fantastică printre culori si materiale prietenoase unde 

vom da frâu liber imaginației și ne vom lăsa mâinile să creeze cele mai 

frumoase trăistuțe ce pot deveni un minunat cadou pentru  mama sau un 

prieten drag. 

      Atelierul de ÎmpâslitAtelierul de Împâslit

DACĂ EȘTI PASIONAT DE LECTURĂ ȘI TRADIȚIE, ATUNCI CU SIGURANȚĂ AI 

NEVOIE DE UN SEMN DE CARTE CUSUT MANUAL. ȘI CUM AR FI SĂ ȚI-L COȘI 

CHIAR TU?

La atelierul de cusut vei învăța o tehnică veche, cunoscută sub numele de 

punct în cruce, cu ajutorul căreia iți vei realiza propriul semn de carte  ce va 

purta  amintiri  și zâmbete, asemeni oricărui obiect lucrat manual, cu drag.

      Atelierul de CusutAtelierul de Cusut

12
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BONUS:
Acces la locul de joacă pentru copii 

      30 de minute.
9  |  excursii



Echipa “Aventură în natură” vă așteaptă să participați la atelierul de 

creație și experimente despre lumea dinozaurilor.

În cadrul acestei excursii dorim să le oferim copiiilor:

• O stare plăcută în prezența animăluțelor ce au dispărut,

• Cunoștințele de bază despre dinozauri și vulcani,

• Introducerea în știința experimentală și

• Posibilitatea de a crea un dinozaur din lut.

Curiozitatea de a realiza vulcanul și de a-l studia în momentul 

eruperii este mare. Cu atât mai mult, cei mici vor afla răspunsurile 

la întrebările de mai jos. Noi suntem pregătiți să vă oferim răspuns 

la toate curiozitățile avute.  

   Spre exemplu: 
1. Se poate ca temperatura oțetului  să afecteze rapiditatea  

    erupției vulcanului?

2. Se poate ca forma vulcanului să afecteze traiectoria erupției  

    vulcanice?
3. Ce poate fi adăugat în compoziție pentru a încetini lava și a o  

    face mai reală?
4. Ce se mai poate adauga în compoziție pentru a crea o erupție  

    mai puternică?
5. De ce materiale avem nevoie pentru realizarea unui dinozaur?

6. Dinozaurii erau mai înalți decât vulcanii?

Suntem convinși că lista de întrebări este foarte lungă. 

TOCMAI DIN ACESTE MOTIVE ATELIERUL ARE ÎN VEDERE:

- să răspundă la curiozitățile copiilor 

- să îi antreneze în realizarea vulcanului ce implică muncă în echipă.

Totodata ei vor modela individual în lut la alegere un dinozaur fa-

vorit. Vulcanul rămâne la locație pentru a întâmpina și alți doritori, 

însă figurina din lut o vor lua acasă.

NOTA: Adulții (părinți, bunici) care participă la excursie  

vor achita un supliment de 25 lei pentru masa de prânz.

 
  

TARIFUL NU INCLUDE: Taxele de intrare la obiectivele turistice;   

                               Taxele de poduri, bacuri și parcări;

Chiar dacă au dispărut de mult aceștia sunt însă prezenți 

în continuare în viața noastră de zi cu zi prin intermediul 

desenelor pe tricouri, sub forma de jucării sau anime-uri. 

Despre ce e vorba?! Despre dinozauri.

            Atelier  
             LUMEA  
DINOZAURILOR 
NOU!

14

BONUS:
Acces la locul de joacă pentru copii 

      30 de minute.10  |  excursii

Preţul include: 

•  Transportul cu autocare, microbuze clasificate;

•  Programul de excursie cu atelierele specificate;

•  Masa de prânz bufet deschis (ciorbiţă, felul doi şi desert)TarifeTarife

Transport + masa +1 atelier  180 lei 210 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 supliment de 

25 lei (autocar 50/60 locuri) respectiv 50 lei (autocar 35/40 locuri)



NOTA: Adulții (părinți, bunici) care participă la excursie  

vor achita un supliment de 25 lei pentru masa de prânz.

TARIFUL NU INCLUDE: Taxele de intrare la obiectivele turistice;   

                               Taxele de poduri, bacuri și parcări;

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

•  Masa de prânz bufet deschis (ciorbiţă, felul doi şi desert)

• Activități parc aventură în valoarea 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 valabila doar în urma 

confirmării în scris a organizatorului. 

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

ACHITA UN SUPLIMENT MASA DE 25 LEI.

O zi la Parcul de Aventură

Haideți să descoperim împreuna un „colț de rai” (de aprox. 2 ha), 

din județul Caraș Severin, în localitatea Mehadia - Băile Herculane.

Aici v-am pregătit un program special, în cadrul căruia vom avea 

parte atât de distracție, aventură, cât și de momente de relaxare în 

mijlocul naturii.

Complex Casa EcologicăComplex Casa Ecologică

Vezi  Vezi  
tabel  tabel  

activități activități 
la paginilela paginile    

12-1312-13
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•  Transportul cu autocare, microbuze clasificate;

•  Programul de excursie cu atelierele specificate;

•  Masa de prânz bufet deschis (ciorbiţă, felul doi şi desert)

TarifeTarife

Transport + masa +1 atelier  180 lei 210 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 supliment de 

25 lei (autocar 50/60 locuri) respectiv 50 lei (autocar 35/40 locuri)



Activități distractive opționale  
în Complexul Casa Ecologică

1 2

3 4

Trambulină

Tir cu pușca Tir cu arcul

Bile gonflabile pe apă

12  |  excursii



5

Activități Parcul de Aventură CASA ECOLOGICĂ:

Trambulină
Tobogan gonflabil
Bile pe apă 
Tiroliană
Tir cu arcul
Tir cu pușca
Traseu de aventură
Plimbare cu bicicleta
Curs orientare
Curs supravietuire
Atelier Senzorial
Atelier Fashion days
Atelier Ciocolată
Atelier Lumea Dinozaurilor
Atelier Soldații Verzi

ACTIVITĂȚI OPȚIONALEACTIVITĂȚI OPȚIONALE

 7.5 lei / 7 minute 
 7.5 lei / 7 minute 
15 lei     / 5 minute 
 15 lei / 2 coborâri
 7.5 lei / 7 săgeți 
 7.5 lei / 15 focuri
 15 lei / 1 traseu
 15 lei / 15 minute
 30 lei 
 30 lei 
 30 lei 
 30 lei 
 30 lei 
 30 lei 
 40 lei 

Pentru activitățile opționale se oferă bonus o gratuitate la fiecare 4 plătitori. 

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. Activitățile din parcul 

de aventură sunt disponibile în funcție de condițiile meteorologice.

Curs de orientare

Aventură la înălțime Biciclete

Curs de supraviețuire

Tiroliană

8

9

7

6
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      Excursie 2 sau 3 zile 
          ATELIERE TEMATICE

       Atelier “AVENTURA PARTY”
PROGRAM EXCURSIE: 

Ziua 1  “Aventură” 2 ture la tiroliană.

            “Vânătorul” 5 săgeți la tir cu arcul 

            “Bal Mascat” costumație obligatorie cu organizarea  

            Parada Costumelor și Concurs de Dans. 

Ziua 2   “Căutare de comori” orientare după o hartă și vânătoare  

             de comori

2
       Atelier “SOLDAȚII VERZI”
PROGRAM EXCURSIE: 

Ziua 1  “Traseu militar” un traseu plin de obstacole și provocări,  

            trecere printre jaloane, aruncarea cu grenada, mersul  

            târâș pe sub plase, tir cu pușca și tir cu arcul.

            “Aventură aeriană” 2 ture la tiroliană 

            “Petrecere la cazarmă” serată militară de dans 

Ziua 2  “Soldat în misiune” fiecare pluton va primi o misiune  

            de recuperare a unor obiecte furate de inamici,  

            respectând un perimetru anume.

1

Vă oferim 2 zile pline de culoare și aventură în cadrul Complexului CASA ECOLOGICĂ.  
Vă oferim 2 zile pline de culoare și aventură în cadrul Complexului CASA ECOLOGICĂ.  

Așa că vino încărcat de energie și imaginație să ne aventurăm împreună în frumoase ateliere tematice.
Așa că vino încărcat de energie și imaginație să ne aventurăm împreună în frumoase ateliere tematice.
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      Excursie 2 sau 3 zile 
          ATELIERE TEMATICE

      Atelier “PATRULA ȘCOLARĂ”
PROGRAM EXCURSIE 

•  Fișa de lucru „Sunt responsabil pe stradă?”

•  Prezentare - „ABC-ul Circulației”

•  Activitate practică „Permis de pieton”

•  Bonus: 1 tură la tiroliană + 5 minute la trambulină

5

      Atelier “ECHIPA DE INTERVENȚIE”
PROGRAM EXCURSIE 

•  Fișa de lucru „Eu știu ce să fac…”

•  Rucsacul de urgență 

•  Prezentare power-point  „Ghid de intervenție și prim ajutor”

•  Activitate  practică  „Micul salvator”

•  Bonus: 1 tură la tiroliană + 5 minute la trambulină

3

     Atelier „NATURA – A DOUA CASĂ”
PROGRAM EXCURSIE 

•  Fișe de lucru ”Iubesc natura – știu să o protejez” 

•  Rucsacul drumețului

•  Atelier – orientare prin natură

•  Bonus: 1 tură la tiroliană + 5 min în trambulină

4
      Atelier “AVENTURĂ”
PROGRAM EXCURSIE:  
Activități în Parcul de aventură în valoare de 30 lei și anume: 

6

Tiroliană 7.5 lei/ o coborâre Trambulină 7.5 lei/ 7 min
Aventură la înălțime 15 lei/ traseul Plimbare cu bicicleta 15 lei/ tură

Tir cu arcul 7.5 lei/ 7 săgeți Curs de Supraviețuire 30 lei

Tir cu pușca 7.5 lei/ 15 focuri  Curs de Orientare 30 lei

Bile pe apă 15 lei/ 5 minute Jocurile Copilăriei/Orientare 30 lei

Preţul include:Preţul include:  

• Transportul cu autocare, microbuze clasificate;

• Cazare în camere de 3, 4 sau 5 locuri 

• Demipensiune – cină + mic dejun

• Program excursie - pachet activități atelier,  

   doar un atelier la alegere din cele enumerate.  

• Pentru programul de 3 zile, în cea de-a treia zi 

puteți opta pentru una din excursiile:  

Varianta 1:  Orșova – Mănăstirea Sfânta Ana – Cazanele 

Mici – Statuia lui Decebal - Cazanele Mari - Mănăstirea 

Mraconia (opțional plimbare cu șalupa prin Cazanele 

Dunării), sau
Varianta 2: Mehadia - Complexul Mulinologic de la 

Rudaria (Eftimie Murgu) - Cascada Bigar 

   
Transport +cazare 1 noapte     

+demipens. + atelier ales 

 Tip Autocar            40 + 10      32 + 8

            48 + 12      28 + 7

  

   
Transport +cazare 1 noapte     

+demipens. + atelier ales 

 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)

Tarife: excursii  Tarife: excursii  33  zilezile

Tarife: excursii  Tarife: excursii  22  zilezile

300 lei

420 lei

340 lei

490 lei

NOTĂ: Adulții (parinți, bunici) care participă la excursie vor achita  

          un supliment la cazare de 80 lei.

TARIFUL NU INCLUDE: taxele de intrare la obiectivele turistice;

                                   taxele de poduri, bacuri și parcări.
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Preţul include:Preţul include:  

• Transportul cu autocare, microbuze clasificate

• 2 zile de excursie cu activitățile specificate  

• cazare 1 noapte cu demipensiune (cină+mic dejun)

 

Excursie 2 zile 
Aventură Medievală

PROGRAM EXCURSIE:PROGRAM EXCURSIE:

Cinstiți oaspeți, avem onoarea de a vă invita în REGATUL VERZIȘORILOR 

timp de 2 zile, pentru amintiri de-o viață. Vă propunem o incursiune în 

timpuri de mult apuse, pline de onoare, destoinicie și curaj, mai exact pe 

vremea cavalerilor și a domnițelor din evul mediu mijlociu.

La intrarea în cetate, vornicul și străjerul vă întâmpină cu bucurie și  

deschid porțile cetății, așteptându-vă cu ateliere tematice medievale.

ÎN PRIMA ZI a întâlnirii noastre, cavalerii si domnițele (animatorii), îi 

vor conduce pe copii la atelierele pregătite special pentru ei.

Închidem ochii pentru cinci secunde și ne trezim în perioada evului 

mediu mijlociu la primul ATELIER DE PODOABE MEDIEVALE, bifând la 

această activitate povestea podoabelor, semnificația și importanța 

nuanțelor și realizarea unui obiect, ce va fi luat acasă.

Poveștile sunt stufoase și interesante. Astfel, ne îndreptăm repede 

spre ATELIERUL DE LUPTE.

Poveștile istorice pregătite special pentru vârsta lor, îmbinate cu 

prezentarea armelor regale, le creează copiilor imagini captivante. Ei 

învață pașii gărzii regale, și inventeză un strigăt de luptă.

După un drum lung și activități intense CINA ne așteaptă. 

Soarele apune ușor, iar noi cu energie dăm play la muzică.  

PETRECEREA DE SEARĂ se lasă cu genuri de muzică din toate 

timpurile. Pentru cei interesați, cavalerii și domnițele din regat fac o 

demonstrație de dans medieval, arătându-le și copiilor pașii.

ÎN A DOUA ZI de excursie, luăm micul dejun pentru a avea energie la 

atelierul de JOCURI MEDIEVALE. Atelierele sunt menite să le pună în 

evidență creativitatea, atenția și cooperarea.

TarifeTarife
   40 + 10 32 + 8

  48 + 12 28 + 7  

  

  300 lei 340 lei Transport + cazare +  
demipensiune + activități

TIP AUTOCAR 

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)

NOTĂ: Adulții (parinți, bunici) care participă la excursie vor achita  

          un supliment la cazare de 80 lei.

TARIFUL NU INCLUDE: taxele de intrare la obiectivele turistice;

                                   taxele de poduri, bacuri și parcări.
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Preţul include:Preţul include:  

• Transportul cu autocare, microbuze clasificate

• 2 zile de excursie cu activitățile specificate  

• cazare 1 noapte cu demipensiune (cină+mic dejun)

Excursie 2 zile 
Aventură de Halloween

PROGRAM EXCURSIE:PROGRAM EXCURSIE:

Haideți să petrecem împreună Sărbătoarea de HALLOWEEN LA  

COMPLEXUL CASA ECOLOGICA. Ne propunem să plecăm timp de 2 

zile, în perioada 20 - 29 octombrie 2023, într-un tărâm fermecat, 

să aflăm legenda Halloween-ului și să râdem împreună de fantome, 

vrăjitoare și alte lucruri înspăimântătoare.

ZIUA 1 Ne îmbarcăm în autocarele „fermecate” și plecăm spre  

Complexul CASA ECOLOGICA.

Odată ajunși la destinație începem pregătirile pentru Sărbătoarea de 

Halloween, și anume, participăm la:

•  Atelierul  „Dovleacul haios” ne folosim creativitatea pentru a sculpta și 

    decora, dând astfel viață dovleacului.

•  Atelierul „Decor de Halloween” împreună vom confecționa ghirlande cu 

    hârtie colorată și mici fantome, pentru a decora complexul în stilul  

    specific Halloween-ului. 

•  Atelierul „Cautare de comori” –orientare după o hartă și vânătoare  

    de comori.

În seara Halloween-ului vă pregatim alte surprize, anume:

•  Carnaval mascat  „Halloween party” (costumație obligatorie);  

•  Parada Costumelor; 

•  Concurs  „Miss și Mister Halloween”

ZIUA 2
•  Atelierul „Legende și povestiri” te provocăm să ne spui o poveste  

    legată de legenda  Halloween-ului.   

TarifeTarife
   40 + 10 32 + 8

  48 + 12 28 + 7  

  

  300 lei 340 lei Transport + cazare +  
demipensiune + activități

TIP AUTOCAR 

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)

NOTĂ: Adulții (parinți, bunici) care participă la excursie vor achita  

          un supliment la cazare de 80 lei.

TARIFUL NU INCLUDE: taxele de intrare la obiectivele turistice;

                                   taxele de poduri, bacuri și parcări.

17  |  excursii


