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!

6-10 Ianuarie & 3-7 Februarie 2021

Happy Winter English Ski
Snowboard Camp



&

Ce înseamnă HappySkiCamps?
Fiecare tabără HappySkiCamps înseamnă o excelentă
îmbinare între joc și sport în aer liber. Orice tabără are
avantaje multiple dar și rigori (adaptarea la un program
comun, înviorare dimineață, efort fizic etc.) Depășirea
acestora înseamnă o mai bună adaptare a tinerilor la nou,
înseamnă autocunoaștere, autodezvoltare,
autodepășire.
Pentru orice copil, o tabără înseamnă emoție, nou, surpriză,
cunoaștere, realizarea unor așteptări, satisfacerea nevoilor
de a-și face noi prieteni.
La finalul taberelor Happy Ski Camps copilul are mai mulți
prieteni, este mai vesel, mai comunicativ, mai puternic!

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


INTERACȚIUNE
vei câștiga prieteni noi




VALOARE
îți oferim valoare timpului
tău prețios




GARANȚIE
dacă nu ești
mulțumit, îți
returnăm banii!

Pensiunea dispune de
12

Cazare: Pasul Schiorilor*** 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.
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 psihologie- pedagogie.

ziua 1

ziua 2, 3, 4

Echipament: specific taberelor de ski. Lista detaliata cu
necesarul de bagaj o primiti la inscriere.
Tarif: 1.490 lei/pers/sejur și include: transportul cu trenul
(pentru cei din București și Brașov), 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;
atelierele de limba engleză, cursurile de ski cu instructori
profesioniști; fiecare grupă va fi constituită în funcție de
nivelul de schi.
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 20202021, beneficiază de 10% reducere.

13.00 prânz
13.30
15.00 ski & snowboard

19.30 cina

Va asteptam cu drag!
ziua 5

