
 
 

2 – 11 ianuarie si 

29 ianuarie – 7 februarie 2022 

 Zillertal, Austria 
 

 

8 – 18+ 

Ne vom bucura de 515 km de pârtii, adaptate atât pentru începători 
cât și pentru profesioniști, 179 de lifturi moderne care te urcă pana la 
3350 m, 4 domenii schiabile, parcuri pentru snowboard, piste pentru 
curse de viteză, muzică, distracție și voie bună. 

Ce înseamnă HappySkiCamps? 
Fiecare tabără HappySkiCamps înseamnă o excelentă îmbinare între 
distracție, joc și sport în aer liber. 

La finalul taberelor Happy Ski Camps, tânărul are mai mulți prieteni, 
este mai vesel, mai comunicativ, mai puternic! 

 

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

 
 
 
 
 

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 

Cristina Sasu 

0723 387 350 

www.HappyCamps.ro 

Happy Winter Fun, Ski & 

Snowboard Camp 

mailto:tabere@happycamps.ro
http://www.happycamps.ro/


 



 

Cazare: Apartamente în vilă 3 stele, Zillertal, Austria 

Meniu: în regim self caterig, preparată de personalul nostru de la 
PasulSchiorilor***Azuga 

Grupa de vârstă: 8-18+ ani orice nivel de ski, iar pentru 
snowboard-eri nivel mediu și avansat. Snowboarder-ilor debutanți le 
este dedicată tabăra de schi & snowboard Azuga 

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 ski&snowboard. Lista detaliată 
cu necesarul de bagaj o primiți la înscriere. 

Tarif: 1090 €/pers./sejur. și cuprinde: transport cu auto, Brașov – 
Zillertal și retur, două nopți de cazare la Arad (la dus și la întors), 
cazare, 3 mese/zi, și două gustări pe zi: una la pârtie și cealaltă la 
vilă – dintre care o gustare este masă de fructe; apă și ceai cald 
permanent; cursurile, de ski și snowboard minim 6 ore/zi, 6 zile, cu 
instructori profesioniști 

Tariful nu cuprinde: 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 2020/2021, 
beneficiază de 10% reducere. 
Pentru membrii Clubului Happy Camps, tariful este 990€ /pers. 

Va asteptam cu drag! 

Din program* 

ziua 1 
15.00 plecare din Brasov 

20.00 check-in Arad 

ziua 2 
07.00 mic dejun 

07.45 plecare spre Austria 

20.00 check-in Zillertal 

21.00 cina 

21.30 deschiderea oficiala 

ziua 3, 4, 5, 6, 7, 8 
07.00 înviorarea 

07.30  mic dejun 

08.30 ski & snowboard ice 

climbing, FunRun, Riding & 

horse-drawn sleigh rides, 

Arena Coaster – Tobogganing, 

Harakiri, Devil’s Run, pauza 

de gustare la partie. 

17.00 prânz & timp calm 

18.30 schi pe nocturna & 

Mayrhofen, skating, apreski, 

dans în clăpari spa, înot, 

tobogan de apă “Black Hole”, 

bowling, teren de tenis interior 

20.00  cina 

21.00 rachete de zăpadă, Fire 

meets Snow 

modelaj în zăpadă, cazemate, 

“Serbarile Zapezii”, “Marea 

Bulgareala”, Winter Treasure 

Hunt, Photo Challenge, seri de 

cabana, karaoke & dans, 

handcraft, seara de film 

ziua 9 

06.00 mic dejun 

07.00 plecarea spre casa 

 

*Programul poate suferi 

usoare modificari 

Cristina Sasu 

0723 387 350 

www.HappyCamps.ro 

mailto:tabere@happycamps.ro
http://www.happycamps.ro/
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