TABARA BRAN – MOECIU DE SUS - 7 zile/6 nopti

PERIOADA: 08.07 – 14.07.2019
TRASEU: BUCURESTI – PLOIESTI – SINAIA – RASNOV – BRAN – MOECIU DE SUS – BUCURESTI
TARIF: 165 Euro
*Oferta este valabila pentru un grup de 50 persoane.

Zona Bran-Moeciu este una dintre destinatiile
perfecte pentru o vacanta la munte, indiferent de
anotimp. Pe o raza de doar 20-30 de kilometri gasim
obiective turistice, sate pitoresti si crestele semete ale
Pietrei Craiului. La doar 30 de kilometri distanta de
Brasov sta impunator si semet, intre Muntii Piatra
Craiului si Bucegi, Castelul Bran. Cetatea medievala
din Transilvania a fost ridicata in culoarul Rucar-Bran,

o importanta trecatoare pentru locuitori si
comercianti, atat in trecut cat si in prezent. In anii ’20,
autoritatile din Brasov donau castelul Reginei Maria, in
semn de apreciere, pentru contributia sa la infaptuirea
Marii Uniri din 1918.
Moeciu de Sus
Satul Moeciu de Sus din judetul Brasov este adesea
destinatia favorita, datorita frumusetii locului si
ospitalitatii localnicilor. Linistea satului de munte, aerul curat, branza de burduf, pastrama de
oaie atrag ca un magnet turistii an de an. Satul amplasat la o altitudine de 1000 de metri va
incanta cu peisajele asupra a doua nestemate din Carpati, Muntii Piatra Craiului si Muntii Bucegi.
Crestele zvelte si inalte ale Craii Carpatilor se intind pe
latura de vest si nord-vest a culoarului Rucar-Bran.
Muntii Piatra Craiului sunt recunoscuti pentru
dificultatea traseelor, dar asta nu ii impiedica pe alpinisti
sa isi depaseasca limitele in cel mai frumos masiv din tara
noastra. Cel mai inalt punct al Muntilor Piatra Craiului
este varful La Om, cunoscut ca Piscul Baciului, cu o
altitudine de 2.238 de metri. In Crai cresc, in aerul rece
de munte, delicatele garofite ale Pietrei Craiului, floarea de colt si ghintura galbena, ce sunt
protejate prin lege.

TARIFUL INCLUDE:
• cazare 6 nopti la Pensiunea Liliana&Georgel sau similar, in camere triple si cu 4 paturi, cu
baie proprie;
• regim de masa: pensiune completa( mic dejun, pranz si cina);
• transport Bucuresti – Moeciu de Sus – Bucuresti cu autocar clasificat pentru transport
internaţional;
• insotitor din partea agentiei pe toata durata taberei si animator;
Tariful nu include intrarile la obiectivele turistice si parcari.

Vizite optionale:
Cetatea Rasnov

Situata pe drumul Brasov - Rucar - Campulung, Cetatea Rasnov este una din cele mai bine
pastrate cetati taranesti din Transilvania. Prima mentiune a Cetatii Rasnov dateaza din anul 1335,
cu ocazia unei noi navaliri a tatarilor cand a fost pustiita din nou tara Barsei, in afara de cetatea
de pe Tampa si Cetatea Rasnovului care nu au putut fi
cucerite. Cetatea este alcatuita dintr-o incinta exterioara
amplasata in fata zidului estic al cetatii, marginita de un zid
fortificat si dotat cu un turn patrat, si dintr-o incinta
interioara care este inconjurata de zidurile si turnurile
cetatii.
In interiorul Cetatii Rasnov turistii pot vizita muzeul da arta
feudal in care sunt expuse armuri , arme, galerii, mobilier de epoca, porturi specifice secolului
dar si cateva obiecte mai neobisnuite pentru timpul nostru, dar comune in secolele al XVII-lea si
al XVIII-lea, cum ar fi: o masca de tortura si un jug pentru transportarea prizonierilor. Iti poti
incerca deasemenea priceperea in tirul cu arcul sau pe una din tintele din hartie.
Dino Parc este un singurul parc tematic de dinozauri din Romania și cel mai mare din Sud Estul
Europei. Sunt 47 de dinozauri în mărime naturală, fiecare
atestat științific și realizat după ultimele descoperiri
paleontologice. Sunt într-adevăr speciali, pentru că sunt
creați din fibră de sticlă și un tip special de rășină, cu o
garanție de 50 ani. Un loc deosebit, pe o suprafață de 1,5
hectare, în mediu natural ce oferă copiilor și nu numai, o
experiență unică.
Castelul Bran (in limba slava «brana» inseamna «poarta») a fost o fortareata cunoscuta sub
numele de Dietrichstein, construita de Ordinul
Cavalerilor Teutoni in anul 1212, ce a fost cucerita de sasi
spre sfarsitul secolului al XIII-lea. Prima atestare
documentara este din 1377 cand brasovenii au primit,
din partea lui Ludovic I d’Anjou, dreptul de a ridica
cetatea pe locul fostei fortarete. Apoi, intre 1419-1424 a
intrat in posesia lui Sigismund.
La sfarsitul secolului al XV-lea a fost subordonata comitetului secuilor si sub domnia lui Iancu de
Hunedoara a trecut sub conducerea voievodatului Transilvaniei. La 1 decembrie 1920, Castelul
Bran a fost donat Reginei Maria a Romaniei Mari, in semn de recunostinta din partea orasului
Brasov pentru contributia la Unirea cea mare de la 1918.

Ziua 1
14.00-15.00 – sosire si cazare
16.00-19.00 – activitati de bun venit cu tot grupul
19.00-20.00 – cina
20.00- 22.30 - program de seara (mini disco/karaoke/film)
Ziua 2
8.30-10.00 – incalzire si mic dejun
10.00-13.00 –drumetie
13.00-16.00 - masa de pranz si timp de relaxare
16.00-19.00- jocuri si activitati
19.00-20.00 – cina
20.00- 22.30 - program de seara (mini disco/karaoke/film)
Ziua 3
8.30-10.00 – incalzire si mic dejun
10.00-13.00 –drumetie
13.00-16.00 - masa de pranz si timp de relaxare
16.00-19.00- jocuri si activitati
19.00-20.00 – cina
20.00- 22.30 - program de seara (mini disco/karaoke/film)
Ziua 4

8.30-10.00 – incalzire si mic dejun
10.00-13.00 –drumetie
13.00-16.00 - masa de pranz si timp de relaxare
16.00-19.00- jocuri si activitati
19.00-20.00 – cina
20.00- 22.30 - program de seara (mini disco/karaoke/film)

Ziua 5

8.30-10.00 – incalzire si mic dejun
10.00-13.00 –drumetie
13.00-16.00 - masa de pranz si timp de relaxare
16.00-19.00- jocuri si activitati
19.00-20.00 – cina
20.00- 22.30 - program de seara (mini disco/karaoke/film)

Ziua 6
8.30-10.00 – incalzire si mic dejun
10.00-13.00 –drumetie
13.00-16.00 - masa de pranz si timp de relaxare
16.00-19.00- jocuri si activitati
19.00-20.00 – cina
20.00- 22.30 - program de seara (foc de tabara/mini disco)
Ziua 7
Plecare spre casa!
8.30-10.00 – incalzire si mic dejun
10.00-13.00 – pregatirea bagajelor
13.00-14.00 - masa de pranz si timp liber
14.00-plecare
Activitati propuse:
-

Fotbal
Volei
Tenis
Badminton
Cursa cu sacul
Joc “Treasure Hunt – gaseste comoara”
Joc “Baba Oarba”
Mini Disco
Seara de Film
Karaoke
Lansare Zmeelor
Lectii de dans
Pictura

-

Jocuri de echipa

Pensiunea Liliana & Georgel - Moeciu de Sus
Pensiunea Liliana & Georgel este situata intr-o zona foarte linistita din Moeciu de Sus, cu un
peisaj deosebit atat pentru cei care sunt pasionati de drumetii montane cat si pentru activitati
de tabara. Pensiunea are o capacitate de 50 locuri de cazare: Corp A - 8 camere cu bai si Tv
(capacitate maxima 20 de persoane); Corp B - 11 camere duble si triple cu bai si TV + mansarda.
Fiecare camerã beneficiaza de încãlzire centrala, televizor si grupuri sanitare proprii.
Pensiunea mai dispune de restaurant, sala de conferințe, parcare, o curte generoasa, cu foisore,
balansoare si topogan.

TARIFUL NU INCLUDE:
• intrarea la obiectivele turistice vizitate;

*Conducatorul de grup isi rezerva dreptul de a organiza excursiile incluse in functie de conditiile
meteo, situatii obiective locale, trafic.
Tarifele sunt valabile pentru conditiile de mai sus. Modificarea perioadei, a numarului
de participanti sau a altor conditii, atrage dupa sine si modificari ale ofertei.

