
DISTRACȚIE 
în taberele noastre, distracția 

este garantată

☺

SIGURANȚĂ
prioritatea noastră este 

siguranța TA, demonstrată cu 
fiecare tabără pe care am 

organizat-o
+

☺

ACȚIUNE
te asigurăm că vei avea parte de 

experiențe amuzante. Deviza 
noastră: FĂRĂ Plictiseală!

☺

INTERACȚIUNE
vei câștiga prieteni noi

☺

VALOARE
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

20 -26 iulie 2020

Happy YouthUpGrade Yourself

Seaside Camp 

18+

Pentru unii, dezvoltare personală înseamnă creșterea încrederii în 
sine, pentru alții spiritualitate, pentru alții gestionarea stresului, 
pentru alții ieșirea din zona de confort, pentru alții atingerea 
succesului, pentru alții autocunoaștere, pentru alții relații 
armonioase, pentru alții stabilirea obiectivelor și evident lista poate 
continua la infinit.
Dezvoltarea personală nu este despre a citi cărți. Dezvoltarea 
personală nu este despre a participa la cursuri. Dezvoltarea 
personală nu este despre a citi blogurile de dezvoltare personală. 
Dezvoltarea personală nu este despre citate și filme motivaționale. 
Dezvoltarea personală nu este despre gândirea pozitivă. Dezvoltarea 
personală este despre ceea ce faci. Dezvoltare personală este despre 
ceea ce simți. Dezvoltare personală este despre ceea ce ești.
Dacă vrei sa afli mai multe despre ce este dezvoltarea personală, te 
așteptăm în tabăra Happy Camps!

Ia parte la distracție și fă-ți viața mai frumoasă 
cu taberele Happy Camps!





Happy 

in 

Vama 

Veche



Cazare: Sandalandala Campground, Vama Veche &  Happy in Vama 
Veche, în limita locurilor disponibile

Meniu: self-catering & terase și bistro-uri Vama Veche

Instructori: Atât lectorii, monitorii de schi, instructorii de înot, cât 
și supraveghetorii-animatori ai taberei noastre sunt foarte bine 
pregătiți și au o experiență bogată de lucru cu copiii și tinerii în 
sectoarele lor de activitate: sport și psihologie-pedagogie.

Echipament: specific taberelor de vară, la mare. Lista detaliată cu 
necesarul de bagaj o primiți la înscriere.

Tarif: 1.390 lei/pers./sejur.
Tariful cuprinde: 
➢atelierele și workshop-urile specifice
➢cazare 
➢3 mese/zi și o gustare (masă de fructe)
➢ transport cu trenul (din Brașov și București), 
Tariful nu cuprinde alte elemente neprecizate mai sus

Fraţii, participanţi la tabără, beneficiază de 10% reducere.
Participanţii la a doua tabără Happy Camps din acest an, beneficiază 
de 10% reducere.

Tarif special membrii Clubului HC: 1190 lei

Va asteptam cu drag!

Din program*
ziua 1
06.00 plecare din Brașov
13.00  check in Vama Veche
12.30  deschiderea taberei & 
prima baie în mare (pentru 
curajoși)
14.00  prânz & odihnă
15.30  jocuri de cunoaștere, 
relaționare pe  plajă
17.30  open fresh bar
18.00  cu bicicleta pe faleză
20.00  cina 
21.00  apus de soare, petrecere la 
Stuf, dans desculț pe plajă
23,00  jogging la malul mării

ziua 2, 3, 4, 5, 6
06.00 salutul Soarelui, de 
oriunde l-ai prinde ☺
07.30  mic dejun
09.00 workshop-uri: Să faci, Să 
simți, Să fii! jocuri de rol
O zi in Deltă, o zi la Balcik, 
13.00  prânz & timp calm
15,30  beach walks, city hunt 
photo challenge, 
20.00  cina
20.30  Seară de jocuri, 
lampioane, Quiz nights, White 
Night Party, stand up comedy, 
jogging la malul mării

ziua 7
06.00 salutul Soarelui, de 
oriunde l-ai prinde ☺
07.30  mic dejun
08.00 last call to beach  
11.00  încheierea taberei și 
premierea
12.30  plecarea spre casă
20.00  sosire în Brașov

*Programul poate suferi ușoare
modificări

Cristina Sasu

0723 387 350

tabere@happycamps.ro

www.HappyCamps.ro


