
EXCURSII, TABERE SI BANCHETE PENTRU ELEVI
DISTRACTIE SI AMINTIRI DE NEUITAT!

Echipa Resiga va invita in statiunea Straja, la munte, inconjurati de oameni prietenosi si atenti ca totul sa se petreaca
exact asa cum va doriti.

Organizam Tabere, Excursii si Banchete pentru Elevi si va invitam sa veniti alaturi de noi intr-un decor de poveste
si sa petreceti cateva zile pline de activitati grozave si distractie!

Participand la actiunile organizate de Echipa Resiga copii invata sa se orienteze in natura, isi dezvolta creativitatea,
increderea in sine si spiritul de echipa. In plus se distreaza si bineinteles ca isi fac noi prieteni.

Pe tot parcursul sejurului copiii vor fi atent supravegheati de Instructorii Resiga, care sunt acreditati si au experienta
in activitatile cu copii si o temeinica pregatire de specialitate (montana, supravietuire, ateliere de corzi, prim ajutor etc.)

Cazare - Statiunea Straja (langa Lupeni) – in camere de 2, 3, 4 si 5 locuri
Masa - pensiune completa tip bufet pe toata durata sejurului (inclusiv masa de pranz in ziua sosirii si in ziua plecarii)

Echipa Resiga va invita sa va configurati un sejur asa cum vi-l doriti! Durata, activitatile, serviciile de transport, masa
si cazare vor fi stabilite de dumneavoastra! Noi vom avea grija doar ca totul sa fie exact asa cum va doriti!

Pret: 210 lei/persoana. Avansul este 30% din valoare costului pentru intregul grup. Diferenta de 70% din valoare se va
achita la sosire. La fiecare 20 elevi asiguram gratuitate pentru un insotitor.
In pachet sunt incluse activitati cu ghizi montani acreditati, precum si asistenta sanitara pentru toata durata sejurului

Pentru sejur puteti alege, in functie de preferinte, dintr-un bogat pachet de activitati montane, de dezvoltare personala
si distractive:

● Activitati cu specific montan
✔ Parc de aventura
✔ Escalada
✔ Montarea cortului
✔ Drumetii
✔ Speologie (vizitarea unei pesteri)
✔ Noapte petrecuta la cort, in natura
✔ Canioning
✔ Tiroliana
✔ Educatie ecologica in natura
✔ Orientare turistica
✔ Foc de tabara
✔
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● Activitati de dezvoltare personala
✔ Ateliere de creatie
✔ Lectii de prim ajutor
✔ Educatie ecologica
✔ Lectii de gastronomie
✔ Vorbit in public (Public speaking)
✔ Seara artistica

● Activitati distractive
✔ Jocuri de indemanare
✔ Paddleboard
✔ Jocuri outdoor
✔ Tir cu arcul
✔ Concursuri cu premii
✔ Seara de cinema
✔ Sesiuni foto cu fotograf  profesionist
✔ Petreceri tematice
✔ Animatie cu animatori care vor fi responsabili cu distractia
✔ Discoteca

Pentru Inscrieri - este necesara plata unui avans de 30% din valoare catre S.C. RES TUR 2016 S.R.L.,
CUI: RO35865013, Lupeni., in contul RO97BTRLRONCRT0342977301, deschis la BTRL – agenţia Lupeni.

Imediat ce banii au intrat in contul nostru veti primi confirmarea platii si a rezervarii. Confirmarea se va face telefonic
sau prin e-mail. Diferenta se va achita la sosirea la Vila Straja.

Accesul la Vila Straja se face dinspre Petrosani, pe DN 66A, se ajunge în municipiul Lupeni. La indicatorul “ Spre
Straja” se merge pe strada Calea Brăii până la a doua a bifurcație unde se poate opta fie pentru telegondolă (la dreapta),
fie pentru “Drumul Crucii” (la stanga). Dacă alegeti “Drumul Crucii” este necesar să parcurgeti cu masina aproximativ
8 km.

Pentru orice informatii suplimentare va rugam sa ne contactati sau sa consultati site-ul nostru www.tabararesiga.ro!
Pentru a primi informatii referitoare la activitatile pe care le organizam va rugam sa ne lasati o adresa de e-mail sau
numarul dumneavoastra de telefon.

Persoana Contact: Andrei Resiga - Tel: 0722.565.726; e-mail: contact@tabararesiga.ro

Vă multumim si va asteptam cu drag!
Echipa Resiga
www.tabararesiga.ro
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