
Tabăra Aventura Exploratorilor
 HERCULANE – CAZANELE DUNĂRII

ZIUA 1 – “DRUMUL CU AVENTURA” Întâlnirea la ora 

6.00 în parcarea de la Academia Militara (acces din 

B-dul Eroilor). Plecarea spre Herculane,  pe traseul 

Pitești – Târgu Jiu – Herculane, se va face cu ajutorul 

“trăsurilor” moderne, puse la dispozitia voastră. În 

drumul nostru spre aventură, oprim la Horezu (zona 

mesterilor olari), la Baia de Fier vizităm Peștera 

Muierii, la Târgu Jiu vom face o plimbare prin “Parcul 

lui Brâncuși”. 

Ajunși la locație, ne facem comozi în camerele prim-

ite, iar seara servim prima cină. Sosirea în locație se 

va face după ora 18.00.

Pentru o bună desfășurare a activităților, ce încep 

din a doua zi, copiii vor fi împărțiți pe echipe și rând 

pe rând bifează toate atelierele din cadrul taberei 

Aventura Exploratorilor.

Zilele se scurg rapid dar punctul culminat al vacanței 

de vară abia acum începe. După cunoașterea echipei 

de verzișori (animatori), copiii vor fi implicați atât în 

activități educative nonformale cât și distractive. Par-

ticiparea la aceste activități va pune 

în evidență creativitatea și atenția 

copiilor precum și aptitudinile de 

coordonare și lucru în echipă. 

ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE NONFORMALE 

propuse în tabără îi trec pe copii prin 

experiențe noi. Spre exemplu, la atelierul “Exploratorii 

trecutului” – simularea unor tehnici dacice și romane 

de lupta cu ajutorul informațiilor puse la dispoziție de 

animatori. Împreună aflăm tainele formări poporului 

roman, precum și a obiceiurilor străbune. 

Nu departe de atelierul “Exploratorii trecutului” stă 

și atelierul de creație, care va evidenția îndemanarea 

și inventivitatea copiilor. Podoabele confecționate 

de micii exploratori sunt semne de pricepere și 

îndemânare.  Un alt atelier propus este atelierul  

“lumină și culoare” - realizarea unor picturi cu  

ajutorul ustensilelor puse la dispozitie de animatori.

Prin atelierul de dans se vor elibera de energie și le va 

aduce o senzație de libertate, într-un stil aparte. 

La jocuri activăm spiritul de echipă, atenția, rapidita-

tea, motricitatea grosieră și spontaneitatea copiilor. 

ACTIVITĂȚI DISTRACTIVE. Copiii învață mai bine atunci 

când participă activ, decât atunci când citesc, ascultă 

sau privesc. Jocul ne oferă această oportunitate de 

învățare experiențiala. Un moment de relaxare bine 

meritat îl vom petrece la piscina locației. 

Încărcați cu voioșie, ne îndreptăm spre terenul de 

sport, participând în aer liber la atelierele de fotbal și 

volei. Distracția continuă în sala de jocuri, unde ne 

vom distra folosind mesele de air hockey, fussball și 

tenis.

TOATE MESELE ÎN SISTEM BUFET DESCHIS
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PENSIUNEA CASA ECOLOGICĂ – BĂILE HERCULANE Amplasată într-un cadru natural de vis, în munții Cernei,  înconjurată de dealuri cu păduri virgine, 

Pensiunea Casa Ecologică vă oferă: cazare în căbănuțe din lemn, dotate cu baie proprie, televizor (lcd), frigider, cazare în vile și bungalouri, camere și 

apartamente de 3 până la 6 locuri (paturi normale și etajate) cu baie proprie, restaurant cu capacitatea de 180 locuri, piscină exterioară, piscină interioara, 

jacuzzi, masă tennis, teren fotbal, teren volei, loc de joaca cu tobogane, leagane, balansoare, traseu de aventura  www.pensiuneacasaecologica.ro

ZONA DE AGREMENT din interiorul complexului ne 

așteaptă (Opțional) să petrecem momente inedite. 

Distracția poate continua achiziționând jetoane în 

valoare de 7.5 lei, care se pot folosi astfel: traseu 

de aventura 15 lei, tiroliana 7.5 lei coborarea, tir cu 

arcul 7.5 lei (7 săgeți), air soft 7.5 lei (15 bile), 

trambulină 7.5 lei (7 min.), bile pe apă 15 lei (5 min), 

biciclete 15 lei/traseul.

După amiază participăm la activități sportive (jocuri 

de echipă – fotbal,volei) și ne pregătim să plecăm 

în excursii și drumeții pentru a putea vedea cu 

ochii noștri frumusețile zonei. Astfel, vă propunem 

2 EXCURSII (incluse în oferta de transport propusă, 

sau pe care trebuie sa le luați în calcul în cazul în 

care veniți cu transportul dumneavoastră):

EXCURSIA 1 – Mehadia - Orșova – Cazanele 

Dunări – Statuia lui Decebal – Mănăstirea Mraco-

nia. (opțional plimbare cu șalupele prin Cazanele 

Dunării – tariful se comunică în luna Mai 2023) 

EXCURSIA 2 – Mehadia - Băile Herculane  - o scurtă 

incursiune în trecutul istoric al zonei. (această 

excursie se realizează în ziua plecări spre casă)  

În aceste zile ne vom face timp și pentru organiza-

rea unor excursii opționale pentru a putea vizita și 

alte atracții turistice ale zonei: 

TRASEU 1 - Mehadia  - “Ulpia Traiana Sarmizegetusa”  

– cost 50 lei/ plătitor minim 40 plătitori/autocar. ( 

excursie – jumătate de zi) 

TRASEU 2 - Mehadia - Complexul Mulinologic de 

la Rudaria (Eftimie Murgu) - Cascada Bigar – locul 

unul  în topul cascadelor unice din lume. – cost  

40 lei/plătitor minim 40 plătitori/autocar (excursie – 

jumatate de zi)

TRASEU 3 - Caransebeș – Lugoj – Timișoara cu 

vizitarea principalelor obiective turistice din zona 

centrală a orașului. Cost excursie - 75 lei/ plătitor/ 

minim 40 plătitori/autocar (excursia se desfășoară 

între mic dejun și cină cu servirea mesei de prânz 

la pachet).  
În costul excursiilor nu intră tarifele de intrare la 

obiectivele turistice. Înscrierile pentru această 

excursie se fac cu cel puțin 7 zile înainte de 

sosirea în tabără.

După cină, fiecare seară va fi specială. Echipele de 

animatori vor propune propune programe deose-

bite: sportive, sală de jocuri, cinema, discotecă, loc 

de joacă. Ultima seară este rezervată festivității de 

premiere, care se va încheia cu mult așteptatul foc 

de tabără.  După micul dejun ( maxim ora 9.00),  

cu bagajul plin de amintiri, ne luăm rămas bun de 

la gazdele noastre și plecăm către casă, dornici 

să povestim celor dragi cum am petrecum șapte 

zile minunate în tabăra “Aventura exploratorilor”. 

Traseu retur - Mehadia - Orșova - Craiova - Pitești 

– București.

Preţul include: 
6 NOPȚI CAZARE –  7 ZILE

6 PENSIUNI COMPLETE  - SISTEM BUFET DESCHIS

Bonus: PROGRAM DISTRACTIV DE AVENTURA; ECHIPAMENTE NECESARE PENTRU DESFASURARE PROGRAM ; ASISTENTA TURISTICA

Prețul nu include: TRANSPORT AUTOCAR ( se poate solicita ofertă de transport pentru deplasarea la tabără și de la tabără, cu plecare din  

București sau din orice oraș din țară); • EXCURSIILE OPȚIONALE; • INTRĂRILE LA OBIECTIVELE TURISTICE; • ACTIVITĂȚI OPȚIONALE ÎN ZONA DE AGREMENT

Informații utile: Informații utile: 
• Oferta este valabilă cu achitarea unui avans  

de minim 200 lei/plătitor in 14 zile de la  

retinerea confirmata a locurilor,  transa a doua 

de minim 300 lei pana la 20 Decembrie 2022 iar 

diferenta pana la data de 01 iunie 2023. In caz 

de retragere dupa achitarea avansului acesta 

nu se returneaza ci se accepta doar inlocuiri. In 

cazul in care retragerea intervine dupa data de 

1 Februarie 2023 sumele datorate pentru fiecare 

loc sunt egale cu contravaloarea taberei. Se 

accepta doar modificari de nume pana cu 7 zile 

inainte de intrare. 

Programul se adresează exclusiv copiilor cu 
Programul se adresează exclusiv copiilor cu 

varsta cuprinsa intre 7 si 14 ani insotiti doar de 
varsta cuprinsa intre 7 si 14 ani insotiti doar de 

cadre didacticecadre didactice. Din motive obiective ne vedem 

nevoiți să nu mai acceptăm participarea per-

soanelor adulte (parinți, bunici etc) sau a copiilor 

neînsoțiți de cadre didactice, la programele 

de tabără,  excepție fiind cazurile medicale ce 

trebuie dovedite cu acte la data rezervării.

Preț pachet turisticPreț pachet turistic

Date de intrare                       Program 7 zile

18.06; 25.06; 02.07; 9.07; 16.07; 23.07;  

30.07; 06.08; 13.08. 20.08; 27.08.2023 1.700 lei / pers.

 FIECARE 4 COPII SUNT ÎNSOȚIȚI  

                        DE 1 CADRU DIDACTIC!!!
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