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!

28 Decembrie 2020 - 2 Ianuarie 2021

Happy NewYear’s Eve 2020
Youth Ski & Snowboard Camp
18+


INTERACȚIUNE
vei câștiga prieteni noi


VALOARE
îți oferim valoare timpului tău
prețios


GARANȚIE
dacă nu ești mulțumit,
îți returnăm banii!

“18 acum pot să fac legal ce făceam încă de la 14”… da, dar în deplină
siguranță și mult bun simț și considerație față de cei de lângă noi.
Dorim să le oferim tinerilor șansa să se distreze responsabil cu cei
de aceeași vârstă, în absolută siguranță.

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

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 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 ski. Lista detaliată cu necesarul de
bagaj o primiti la înscriere.
Tarif: 1.190* lei/pers/sejur și cuprinde: transportul cu trenul (pentru
cei din București și Brașov), cazare, 3 mese/zi, masa festivă de
Revelion, petrecerile tematice surpriză, funny goals 2020, New Years
Yve Games
Tariful nu cuprinde: cursurile de ski sau snowboard, 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 990 lei/pers.

Va asteptam cu drag!

Din program*
28 decembrie
17.30 welcome & check in
18.30 funny goals 2020
20.00 cina
21.30 Welcome Party
29 & 30 decembrie
09.00 mic dejun
10.00 ski&outdoor activities
14.00 prânz
14.30 timp liber
17.00 schi în nocturnă, săniuș,
snowtubing, patinaj
20.00 cina
21.00 apreski, party, bowling &
biliard
31 decembrie
09.00 mic dejun
10.00 ski&outdoor activities
14.00 prânz
14.30 timp liber
21.00 cină festivă & White
Night Party
1 ianuarie
12.30 brunch
13.30 ski&outdoor activities
20.00 cină
22.00 Carnaval (costume
improvizate) & Tombola

2 ianuarie
10.00 mic dejun
11.00 închiderea oficială
12.00 plecarea spre casă

*Programul poate suferi
modificări, dacă vremea nu ține
cu noi

Cristina Sasu
0723 387 350
www.HappyCamps.ro

