
Vizită la Mănăstirea Curtea de Argeș
Vizită la Fabrica de globulețe

Luni
Primirea participantilor (începând cu orele 16:00)
18:00 Împărțirea pe echipe și realizarea steagurilor
21:00 Atelier de public speaking
Marți
10:00 Drumeție la Mănăstirea Sfântul Ioan Antonești
16:00 Olimpiada Jocurilor în poeniță
21:00 Discotecă
Miercuri
10:00 Tiroliană și escaladă
16:00 Tir cu arc, nerf
21:00 Discotecă
Joi
Excursie la Barajul Vidraru si Bâlea Lac*
Excursie la Salina Ocnele Mari**
21:00 Seara filmului
Vineri
10:00 Excursie la Curtea de Argeș***

16:00 Treasure Hunt
21:00 Petrecere în pijamale
Sâmbătă
10:00 Activități de coeziune a echipei
12:30 Bătaie cu apă SAU Piscină****
16:00 Prezentare scenete și photovoice
21:00 Foc de tabără și cântece la chitara
Duminică
10:00 Premierea participanților

Programul zilei debutează cu trezirea copilașilor (8:00);aceasta
este urmată de înviorare. Micul dejun va fi servit la ora ~9:00,
prânzul la ora ~14:00, iar cina la ora ~19:30. Atât înainte, cât și
după fiecare masă, copilașii vor avea o pauza de aproximativ o
oră. Ora stingerii este 23:00. 
Pentru ziua de luni se va intra cu cina, iar duminică prânzul va fi
servit exclusiv la pachet. Duminică grupurile vor părăsi locația
până în ora 12:00.

Programul taberei
Programul poate suferi modificări în funcție de condițiile meteo

TRANSFĂGĂRĂȘAN
TABĂRA DISTRACTX 2023 

MAI MULTE DETALII PE 
DISTRACTX.COM

*Prețul excursiei de joi(Bâlea Lac) este de 100 lei/
copilaș. Acesta include transport si plimbare cu
vaporașul pe Lacul Vidraru; prânzul va fi la pachet,
iar supa va fi servită la cină
**DOAR în cazul în care Transfăgărășanul este
închis
***Se pot realiza și ateliere în locul excursiei, în urma
deciziei unanime a grupului
****Toată seria va realiza una dintre cele doua
activități in urma unei decizii unanime



6 nopți de cazare 
6 pensiuni complete
ateliere și materiale aferente acestora
excursia la Curtea de Argeș și intrarea la obiectivele tursitice
un instructor la 10 copii
prim-ajutor
fotografii trimise la finalul taberei în format digital 

transportul participanților
excursia opțională de Joi

Vă rugăm să ne contactați pentru zile de naștere/ onomastice
organizate în tabără.
Tabara DistractX este adresata copiilor și cadrelor didactice
însoțitoare. Accesul adulților însoțitori este permis doar în cazurile
medicale.
Meniul taberei poate fi găsit pe site-ul nostru, acesta având
caracter orientativ. 

Tariful include:

Tariful NU include:

Instructorii DistractX
Instructorii din taberele DistractX sunt persoane cu experiență bogată
de lucru cu copiii. Aceștia participă activ la training-uri de dezvoltare
profesională și sunt pregătiți să ofere participanților o saptămână pe
care nu o vor uita niciodata. Instructorii noștri vor avea grija ca toate
măsurile de siguranță să fie respectate pentru o bună desfășurare a
întregului program de tabără. Aceștia îi vor sancționa pe copilașii care
nu respectă programul taberei prin scăderea de puncte, precum și prin
oferirea de genoflexiuni.
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Pensiunea Iuliana este situată în inima
Transfăgărășanului la doar 20 kilometrii de
Curtea de Argeș.
Aceasta dispune de camere cu o capacitate
de la 2-6 persoane. Fiecare cameră dispune
de grup sanitar propriu și TV. 
Activitățile taberei se vor desfășura atât
indoor, cât și outdoor în curtea spațioasă a
pensiunii, locul preferat de joacă al copiilor sau
în inima naturii, într-o poeniță din proximitate.
Cele trei mese ale zilei sunt preparate în
incinta Pensiunii Iuliana. Micul dejun se
desfășoară în sistem de bufet suedez. 

REZERVĂ ACUM!

Pensiunea Iuliana

Elena Cojocaru
elena@distractx.com

+40 732949871

Facebook
DistactX- Tabere,

Evenimente, Ateliere,
Educatie si Distractie

Mai multe detalii pe         
distractx.com

 

 

Instagram         
@taberedistractx

 

 

Prețul taberei este de 1350 de lei
Rezervarea se face prin plata avansului în
valoare de 200 de lei/copil

mailto:eugen@distractx.com

