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Tabăra de vară pentru copii 2016 

”Descoperă  țara de basm a Maramureșului”- Culoare, tradiție și voie bună! 

Ediția a IV-a  

 

Durata sejurului: 6 nopți/7 zile (intrare duminică-ieșire sâmbătă) 

Locație: Stațiunea turistică Șuior, Maramureș 

Tarif: 1100 RON/copil/plătitor/sejur  

Număr participanți ( o serie):  40 de copii/plătitori și 4 cadre didactice  însoțitoare.   

Pentru seriile cu mai puțin de 40 de copii/plătitori , tariful se va modifica în funcție de numărul 

acestora. 

Vârsta copiilor participanți: 5-15 ani 

Tariful taberei include următoarele servicii: 

 CAZARE LA COMPLEX HOTELIER DE  3 *** : 

  camere duble pentru copii, camere single pentru profesori 

  camerele sunt dotate la nivel de 3 ***: mobilier elegant; minibar; televizor color; 

televiziune prin satelit; telefon; internet prin sistem wireless; baie proprie dotată cu 

cabină de duș și uscător. 

 PENSUNE COMPLETĂ : 

  3 mese pe zi (mic dejun, prânz si cină) la restaurantul de 3 *** din incinta 

Complexului. 

 ACCES GRATUIT  LA CENTRUL SPA  AL COMPLEXULUI (biliard, tenis de masă, 

darts, saună, jacuzzi, sală de fitness etc.); 

 EXCURSIE GRATUITĂ  ÎN MARAMUREȘ (Turul Mic al Maramureșului):  

 Șuior-Sighetu Marmației (Muzeul Satului Maramureșean, Muzeul Etnografic al 

Maramureșului)- Săpânța (Cimitirul Vesel, Mănăstirea Peri- cea mai înaltă construcție 

din lemn din Europa)- Sighetu Marmației- Valea Izei- Bârsana (Mănăstirea Bârsana, 

Atelierul meșterului sculptor Toader Bârsan)- Valea Cosăului-Budești-Josani (Biserica 

Monument UNESCO Sf. Nicoara, complex de tehnică țărănească:moară, vâltoare)-

Cavnic-Șurdesti (Biserica Monument UNESCO Sf. Arhangheli din Surdesti)-Șuior 

 DRUMEȚII MONTANE PE TRASEE MARCATE: 

 Șuior- Mogoșa- Lacul Bodi- Șuior cota 1000 (urcare cu telescaunul)-Vf. Mogoșa-

Șuior 

 Șuior-Rezervația Creasta Cocoșului-Șuior 

 4 URCĂRI GRATUITE CU TELESCAUNUL 

 ATELIERE TEMATICE DE CONFECȚIONAT ZGÂRDANE  MARAMUREȘENE: 

 Cursuri de inițiere în tehnici de confecționat zgârdane 

 ATELIER TEMATIC DE ICONOGRAFIE (PICTURĂ DE ICOANE) 

 CONCURS CU PREMII ȘI DIPLOME 

 SALĂ PENTRU DIFERITE ACTIVITĂȚI RECREATIV-EDUCAȚIONALE 

  JOCURI GONFLABILE PENTRU COPIII DE PÂNĂ LA 10 ANI 

  SPAȚIU DE JOACĂ PENTRU COPII  

 SPORTURI INDIVIDUALE ȘI DE ECHIPĂ 

 DISCOTECĂ  
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 CINĂ SPECIALĂ CU FOC DE TABARĂ 

 O AMINITIRE SURPRIZĂ 

 TRANSPORT GRATUIT DUS-ÎNTORS  GARĂ/AUTOGARĂ BAIA MARE-COMPLEX 

HOTELIER  

 ASISTENȚĂ TURISTICĂ AUTORIZATĂ ( ghid turistic autorizat, salvamontist) 

 ASISTENȚĂ  MEDICALĂ AUTORIZATĂ ( LA NEVOIE) 

 

!!!! Opțional (contra cost) se organizează excursie la Vișeu de Sus- Mocănița pentru grupuri de 

minim 20 de copii. Prețul acestei excursii variază între 75 RON și 95 RON/copil (transport și 

bilet de călătorie) în funcție de numărul de copii. Cadrele didactice însoțitoare beneficiază de 

gratuitatea acestei excursii. 

Tariful nu include: 

 Transportul până în Baia Mare; 

 Intrările la obiectivele turistice; 

 Excursia opțională; 

 Alte servicii și activități în afară de cele menţionate în programul taberei. 

Condiții de înscriere: 

 la  înscriere și rezervare se va plăti un avans de 30% din tariful taberei pentru grupul de 

copii. 

 diferența de 70% din tarif se va plăti cu cel puțin 15 zile înainte de plecarea în tabară a 

grupului respectiv. 

 

!!! Înscrierile și rezervările se vor efectua până la data de 31.03.2017 pentru seriile din iunie-iulie 

și până la data de 15.04.2017 pentru seriile din lunile august-septembrie. 

Înscrierile și rezervările pentru plecarea în tabără se efectuează în ordinea primirii acestora în 

funcție de numărul locurilor disponibile. 

 

Pentru înscrieri și mai multe informații, nu ezitați să ne contactați prin email la 

adresa tabere@discovery-educational.com sau telefonic la nr. 0740161590. 

 

Vă așteptăm cu drag să descoperim împreună țara de basm a Maramureșului! 
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