DISTRACȚIE
în taberele noastre, distracția
este garantată


SIGURANȚĂ
prioritatea noastră este
siguranța TA, demonstrată cu
fiecare tabără pe care am
organizat-o
+


ACȚIUNE

05-10 aprilie 2020

Happy EasteRetreat Camp
14-18+

te asigurăm că vei avea parte de
experiențe amuzante. Deviza
noastră: FĂRĂ Plictiseală!


INTERACȚIUNE
vei câștiga prieteni noi


VALOARE
Simți că oboseala, stresul și provocările zilnice îl apasă? Vrei să
evadeze într-un loc sigur și să se întoarcă acasă mai responsabil,
mai performant, mai comunicativ și deschis? Atunci soluția pentru
tine este tabăra de Retreat Happy Camps pentru copilul sau
adolescentul tău!
O astfel de vacanță reprezintă escapada perfectă care, cu siguranță
că-l va îmbogăți spiritual și mental. Este prilejul ideal pentru a se
descoperi, a învăța lucruri noi și de a se relaxa în mijlocul naturii.

Ia parte la veselie și fă-ți vacanța mai frumoasă
cu taberele Happy Camps!

îți oferim valoare timpului tău
prețios


GARANȚIE
dacă nu ești mulțumit,
îți returnăm banii!

Cristina Sasu
0723 387 350
tabere@happycamps.ro

www.HappyCamps.ro

Pensiunea este amplasată în
apropierea pârtiilor de schi
Sorica şi Cazacu, la
aproximativ 300 m distanţă
de acestea.

Confortul din spaţiile de
cazare şi calitatea serviciilor
oferite, complementar
numeroaselor obiective şi
atracţii turistice existente la
nivel zonal permite
organizarea unor sejururi
deosebite, în care clipele de
odihnă şi relaxare pot fi
armonios completate cu
activităţi de cunoaştere,
recreere, divertisment.

Pensiunea dispune de 12
camere duble pentru cazare,
cu balcoane şi grupuri
sanitare proprii, TV cablu,
Internet wireless, sală de mese
de 50 locuri, sală de şedinţe,
bucătărie, living generos,
terasă, curte, acces şi parcare
auto proprie, saună, zonă de
relaxare.

Pasul Schiorilor***Azuga
este pensiunea ideală pentru
organizarea de evenimente si
week-enduri, tabere de adulţi
şi copii datorită: locaţiei,
amplasării ei, spaţiilor
interioare generoase,
numărului optim de camere
(vila se rezervă în întregime şi
exclusivitate grupului atunci
când se solicită), preparate
proaspete şi sănătoase aduse
de pe o rază de maxim 80 km,
ceea ce conferă un grad de
siguranţă ridicat.

Meniul: respectă legile unei mese sănătoase și este foarte variat și
atent preparat, cu multă dragoste pentru copii, de personalul nostru
priceput și pasionat de arta culinară; cele trei mese sunt servite în
stil bufet suedez, cu un mic dejun bogat și variat, 2-3 tipuri de
ciorbe/supe și fel principal la prânz, desert preparat în casă, aperitiv,
2-3 tipuri de preparate principale la cină și desert. Astfel, copii vor
servi ce doresc și cât doresc. Meniul zilnic detaliat îl primiți la
înscriere. Dacă un copil are un regim alimentar special sau pur și
simplu nu-i place, îi oferim ce-și dorește.
Instructori: Atât monitorii de schi, cât și instructorii taberei
noastre sunt foarte bine pregătiți și au o experiență bogată de lucru
cu copiii și tinerii în sectoarele lor de activitate: sport și psihologiepedagogie.
Echipament: specific taberelor de primăvară. Lista detaliată cu
necesarul de bagaj o primiți la înscriere.
Tarif: 1.390 lei/pers./sejur.
Tariful cuprinde:
ateliere și workshop-urile
cazare
3 mese/zi și o gustare (masă de fructe)
 transport cu trenul (din Brașov și București)
transportul și intrările la obiectivele turistice menționate în
program.
Tariful nu cuprinde alte elemente neprecizate mai sus
Fraţii, participanţi la tabără, beneficiază de 10% reducere.
Participanţii la a doua tabără Happy Camps în 2020, beneficiază
de 10% reducere.
Tarif special membrii Clubului HC: 1190 lei

Va asteptam cu drag!

Din program*
ziua 1
17.00 check in
18.00 deschiderea oficială - facem
cunoștință cu instructorii și
colegii, ne acomodăm cu locația
și explorăm Azuga
20.00 cina
20.30 jocuri de cunoaștere și
relaționare
ziua 2, 3, 4, 5,
07.30 înviorarea
08.00 mic dejun
09.00 Sinaia attractions
drumeții, Superland, piscină
13.00 prânz & timp calm
15.00 gustare
15.30 exerciții si tehnici de
relaxare, ateliere de dezvoltare
personală, ateliere de nutriție,
activități outdoor, FunPark
Azuga, Spring Up, Eggs Hunt,
photo challenge
19.30 cina
20.00 filme de dezvoltare
personală şi spirituală, Decorate
the Giant Egg, Body percussion,
Easter crafts, bowling & biliard,
foc de tabără, Karaoke
ziua 6
08.00 înviorarea
08.30 mic dejun
09.30 activități outdoor
11.00 încheierea taberei și
premierea
12.30 plecarea spre casă
*Programul poate suferi ușoare
modificări

Cristina Sasu
0723 387 350
tabere@happycamps.ro

www.HappyCamps.ro

