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!



2-6 Ianuarie&30 Ian-03 Februarie 2021


INTERACȚIUNE
vei câștiga prieteni noi

Happy Winter 7 Habbits
Teens Camp
based on “Sean Covey’s 7 Habits of Highley Effective Teens”

14 – 18+




VALOARE
îți oferim valoare timpului tău
prețios


GARANȚIE
„Cât mi-aș fi dorit să am acces la Cele 7 obișnuințe ale
adolescenților extraordinar de eficace în acei ani de formare
din viața mea.” – Chelsie Hightower
Imaginați-vă o hartă - un ghid pas cu pas care să vă ajute să
ajungeți de unde sunteți acum, acolo unde doriți să vă aflați pe
viitor. Obiectivele, visurile, planurile voastre... vă sunt toate la
îndemână. Doar că aveți nevoie de instrumentele care să vă ajute să
le realizați.

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

dacă nu ești mulțumit,
îți returnăm banii!

Cristina Sasu
0723 387 350
www.HappyCamps.ro

Cazare: Vilă 3*** Azuga
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 și 2-3 tipuri de preparate la cină. Astfel, copii
vor servi ce doresc și cât doresc. Meniul zilnic detaliat îl primiți la
înscriere.
Lectori: Atât lectorii, 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 iarnă. Lista detaliată cu necesarul
de bagaj o primiti la înscriere.
Tarif: 1.490 lei/pers/sejur și include: transportul cu trenul (pentru cei
din București și Brașov), cazare, 3 mese/zi, și o gustare (masă de
fructe), apă și ceai cald permanent; workshop-urile 7 Habits.
Tariful nu cuprinde: transportul pe cablu (telegondola, teleski);
închiriere echipament ski si cursurile de ski & snowboard (dacă este
cazul), alte servicii și elemente din program decât cele menționate mai
sus.
Tariful nu cuprinde: transportul pe cablu (telegondola, teleski);
închiriere echipament ski (dacă este cazul), alte servicii și elemente
din program decât cele menționate mai sus.
Fraţii, participanţi la tabără, beneficiază de 10% reducere.
Participanţii la a doua tabără Happy Camps în 2021, beneficiază
de 10% reducere.
Pentru membrii Clubului Happy Camps, tariful este 1290 lei/pers.

Va asteptam cu drag!

Din program*
ziua 1
17.30 check in
18.30 deschiderea oficială,
20.00 cina
20.30 jocuri de cunoaștere și
relaționare

ziua 2, 3, 4
08.00 înviorarea
08.30 mic dejun
09.00 workshop-uri 7 Habits
11.00 outdoor activities:
săniuș, patinaj, ski , Sorica
13.00 prânz
13.30 timp calm
15.00 workshop-uri 7 Habits
17.00 gustare
18.00 snowtubbing, “Serbările
Zăpezii”, “Marea Bulgăreală”,
Winter Treasure Hunt , Spa
19.30 cina
20.00 Carnaval, karaoke &
dans, seara talentelor,
handcraft, seară de film,
bowling, biliard, Pyjama’s
Party, foc de tabără, Fun

Casino Party, Night Club
ziua 5
08.00 înviorarea
08.30 mic dejun
09.30 încheierea taberei
12.00 plecarea spre casă

*Programul poate suferi
ușoare modificări

Cristina Sasu
0723 387 350
www.HappyCamps.ro

