Tabăra de vară 2015 ”ADVENTURES TEAM ”
Într-un timp în care oamenii sunt tot mai grăbiţi, am simţit nevoia unei schimbări. O schimbare de aer şide timp
ne-ar face tuturor bine, dar mai ales copiilor noştri. Ei vor vedea că se poate trăi şi altfel. Fără calculatorsau
televizor şi fără supermarketuri. Fără străzi aglomerate și poluate, într-un loc în inima munţilor, unloc în care
zgomotul claxoanelor e înlocuit de imaginea munţilor, de foşnetul copacilor, de voia bună şi despiritul drept.
Vom deschide pentru copii o poartă către alte timpuri.Vom încuraja copiii să se simtăîncrezători în forţele
proprii, să se exprime liber, corect și cât mai elegant, să-și însușească multe cunoștinţede cultură generală, să
iubească sportul și natura.Atât pe parcursul taberei, cât și la sfârșitul acesteia, dorimca, copii participanţi să fie
în formă maximă, fizic și intelectual. Bran-Moeciu este împresurată cu nenumărate vestigii istorice, printre care
şi Cetatea Râşnovului, ce se alătură atracţiilor turistice din Munţii Bucegi, Munţii Piatra Craiului, Cheile
Râşnoavei sau Peştera Dâmbovicioara.

Telul nostru:
• Siguranţa copilului dumneavoastră în alegerea echipei, locaţia și a activităţilor desfășurate pe
perioadataberei.
• Încurajarea deprinderilor pentru o viaţă sănătoasă și activă. Credem că este important să educăm de micicopiii
să facă sport și să prefere mâncarea sănătoasă.
• Încurajarea încrederii în sine a copiilor și a abilităţilor de comunicare, pași importanţi în dezvoltareainteligenţei
emoţionale.
• Încurajarea spiritului de echipă și înţelegerea importanţei echipei, aspecte ce facilitează integrarea
copilului într-un mediu nou și îi învaţă să folosească avantajele aferente.
• Educaţia copilului dumneavoastră - vom încuraja dorinţa de cunoaștere a copiilor, îi vom ajuta sășiîmbogăţească cunoștinţele de cultură generală.

• Distracţie și relaxare - Programul taberei este plăcut și interactiv, cu drumeţii, jocuri și diverse activităţi,menite
să creeze o atmosferă relaxantă și să susţină buna dispoziţie.
• Credem că succesul real al taberei noastre se va măsura în dorinţa copiilor de a reveni, mai ales că iarnavom
varia programul și vom organiza tabere de schi.
Dacă prioritățile dumneavoastră pentru copilul dumneavoastră sunt apropiate de ale
noastre, atunci vă așteptăm cu drag în tabăra.

Descrierea programul taberei: 24– 29 August
• Durată: 6 zile (5 nopţi), intrarea la pensiune este luni în jurul orei 10:00 și plecarea sâmbătă în jurul orei 15:00.
Transportul este asigurat de către noi cu microbuz climatizat, Brașov – Bran – Brașov, de la un punct stabilit
anterior.
• Cazare: Pensiunea Florentina, Bran/ Predeluţ, 3 margarete
Web Site pensiune: http://carta.ro/cazare-bran/pensiunea-florentina
• Masa: 3 mese pe zi.

Activităti:
• Drumeţii montane, picnic, tiroliană, orientare turistică;
• Căţărări, echitaţie, orientare cu busola;
• Mini zoo, camping, căutătorii de comori;
• Foc de tabără;
• Bezele de ciocolată topite în foc;
• Activităţi specifice și jocuri de cabană;
• Tenis;
• Excursii la puncte turistice importante

Programul în tabăra
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11:00 )Ajungem la pensiune
12:00 - 13:00 ) Organizare echipe si facem cunostinata prin joc
14:00 ) Pranz
15:00 – 16.00 ) zoo Vila Bran
17.00-18.30 ) tiroliana si jocuri in aer liber
19:30) Cina
20:30) Jocuri in cabana
22:00 ) Stingerea
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08:00 ) Trezirea, Inviorarea
08:30 ) Mic Dejun
10:00 - 13:00 ) Piscina in aer liber- topogane
14:00 ) Pranz
15:00 – 16.30 Parc Aventura tiroliana + escaladare Zarnesti
19:30)Cina
20:30)Film
22.00)Stingerea
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08:00 ) Trezirea, Inviorarea
08:30) Mic Dejun
10:00 - 13:00 ) drumetie cu aventura
14:00 ) Pranz
15:00 - 18:00 ) Pestera LILIECILOR
19:30 ) Cina
20:30 ) JOCURI IN CABANA
22:00 ) Stingerea

MARTI
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08:00 ) Trezirea, Inviorarea
08:30 ) MicDejun
10:00 - 13:00 ) Drumetie la Zanoaga montat cort si parcurs aplicativ pe timp
14:00 ) Pranz
15:00 - 18:00 ) escaladare aventura park
19:30 ) Cina
20:30 ) petrecerea
22:00 ) Stingerea

(
(
(
(
(
(
(
(

08:00 ) Trezirea, Inviorarea
08:30 ) MicDejun
10:00 - 13:00 )Drumetie pe Magura
14.00 ) Pranz
15.30 -17.30 ) Tras cu arcul la pensiune
19.30 ) Cina
20.30) Jfoc de tabara
22.30) Stingerea

Vineri









Sambata



( 08.00 ) Trezirea
( 08.30) MicDejun

( 09.30 ) Premierea ( 10.30) Plecarea spre Brasov

Bagaje necesare:
- ghete de munte; rucsac; pantaloni scurţi; teniși comozi pentru activităţi sportive; pantaloni și bluză de
trenning; bluze scurte; șapcă; costum/ slip de baie; pijamale; papuci de baie, cască

** Toti copii vor primi Diplome de participare, iar invingătorii vor primi
Medalii (în functie de activitatea desfașurată).
** Pretul unei tabere de vară este de 900 Lei de copil pentru toate serviciile
descrise mai sus.
** Activitătile mentionate se vor practica în functie de timpul disponibil și
conditiile meteorologice.
** Pensiunea noastra acordă 25% reducere la cazare pentru părintii copiilor
participanti în tabără care doresc să se cazeze la pensiune pe perioada weekendlui încare se termină tabăra.
** Organizarea unei tabere se realizează la înscrierea de minim 10 copii/ tabără.
** Pentru mai multe detalii despre echipa Nan Schi Club, accesati site-ul
clubului: www.nanchiclub.ro

