DISTRACȚIE
în taberele noastre, distracția
este garantată


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


ACȚIUNE

30 aprilie – 3 mai 2020

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



Happy Urban & More Camp
14-18+

INTERACȚIUNE
vei câștiga prieteni noi


VALOARE
îți oferim valoare timpului tău
prețios

Nu ştiu dacă există cineva care să nu îndrăgească acest oraş de
la prima întâlnire şi să nu fie, măcar un moment, luat de valul
de a reveni.Hai să-l străbatem la pas în cele 4 zile de tabără ca
să cunoștem acest oraș de poveste! Cine știe, poate vei alege să
studiezi și să ramâi aici.


GARANȚIE
dacă nu ești mulțumit,
îți returnăm banii!

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

Cristina Sasu
0723 387 350
tabere@happycamps.ro

www.HappyCamps.ro

Cazare: Centrul Istoric Sibiu, Trevi GuestHouse
Masă: în regim self catering, preparată de personalul nostru de la
PasulSchiorilor***Azuga
Instructori: atât lectorii, monitorii de schi, instructorii de înot cât și
animatorii taberei noastre sunt foarte bine pregătiți și au o
experiență bogată în lucru cu copiii și tinerii în sectoarele lor de
activitate: sport și psihologie-pedagogie.
Echipament: specific taberelor de primăvară. Lista detaliată cu
necesarul de bagaj o primiți la înscriere.
Tarif: 1.390 lei/pers./sejur.
Tariful cuprinde:
cazare
3 mese/zi și o gustare (masă de fructe)
transport cu trenul sau microbuzul (din București şi Braşov)
 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
15.00 check in Sibiu, ne
acomodăm cu vila, colegii,
lectorii & Piața Sfatului
15.30 jocuri de cunoaștere și
relaționare în aer liber
17.30 gustare
18.00 cu bicicleta prin Sibiu
20.00 cina & timp calm
21.00 jocuri și concursuri, l în
aer liber & clubbing
ziua 2, 3
07.00 înviorarea
08.00 mic dejun
09.00 city hunt, photo
challenge, Centrul Istoric ,
Turnul Scării Aurarilor, Turnul
Sfatului, strada Cetăţii, Casa
Artelor, muzee: Muzeul
Civilizaţiei Transilvane
ASTRA, Brukenthal, Muzeul de
Istorie a Farmaciei, Turnul
Dulgherilor, Turnul Olarilor și
Turnul Archebuzierilor |Pasajul
Scărilor |Grădina Zoologică
14.00 prânz la vilă sau în
deplasare
20.00 cina & timp calm
21.00 Seară de jocuri & clubbing
ziua 4
07.30 mic dejun
08.00 încheierea taberei și
premierea
09.00 plecarea spre casă &
Castelul de lut din Valea Zânelor,
Păltiniş, Castelul Buia din Seica
Mare, Cetatea Slimnicului,
Cetatea Taraneasca din
Cisnadioara sau Biserica
fortificata din comuna
Axente,Transfăgărăşan
*Programul poate suferi ușoare
modificări

Cristina Sasu
0723 387 350
tabere@happycamps.ro

www.HappyCamps.ro

