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Atelierul lui Moș Crăciun

060

Atelier de pictură decorațiuni Crăciun, întâlnire cu Moșul // masa inclusă
RECOMANDAT PENTRU SERBARE!

Pășiți alături de noi în lumea lui Moș Crăciun!
Pentru a ne bucura împreună de atmosfera
caldă și prietenoasă a sărbătorilor de iarnă,
vom picta decorațiuni de Crăciun, pe care le
vom putea lua ca amintire acasă. Tot aici vom
avea ocazia unică de a-l întâlni personal pe
Moșul! După aceea vom “zbura” pe tiroliana
magică a Moșului, ne vom plimba cu trăsura
cu ponei și ne vom exersa trasul la țintă.
*se pot organiza și serbări de Crăciun.
Vizita la Biserica de lemn din Jupânești este
una din cele mai cunoscute biserici de lemn
din Muntenia, ridicată în satul cu același
nume în anul 1742. În anul 1892, biserica a

Pitești
003

5+ ani

fost declarată monument istoric.
**Rezervările pentru această excursie se
fac cu aproximativ 2 luni înainte pentru a vă
asigura de disponibilitatea locurilor.

Plecare din

50-60 participanți

30-35 participanți

Ploiești

95 lei/pers

105 lei/pers

București

95 lei/pers

115 lei/pers

Curtea de Argeș
2

5+ ani

ATELIER DECORAȚIUNI DE CRĂCIUN
Într-o atmosferă prietenoasă și motivantă,
participanții vor crea două decorațiuni de
Crăciun din foi de hârtie de mână și din alte
materiale reciclabile. Ei vor conștientiza mai
bine grija față de natură, beneficiile și rolul
reciclării în lumea modernă.
SATUL MEȘTEȘUGURILOR este dedicat
meșteșugurilor tradiționale și își propune să
recreeze atmosfera satelor de odinioară, să
dăruiască o stare de bine, să-i inspire și să-i
convingă pe vizitatori că meșteșugurile sunt

Comana

7+ ani

minunate, că pot supraviețui și în secolul
vitezei și că, punându-le frumos în valoare,
ne putem hrăni sufletul cu cele mai neprețuite
daruri.
MĂNĂSTIREA COMANA este atestată
documentar printr-un hrisov al domnitorului
Vlad Țepes în 1461. Locul pe care a fost
înălțată mănăstirea era odinioară o insulă, în
mijlocul mlaștinilor, iar accesul se făcea pe
o poartă aflată în nordul incintei, după ce se
traversa un pod de lemn.
Plecare din

50-60 participanți

30-35 participanți

Ploiești

105 lei/pers

110 lei/pers

București

100 lei/pers

110 lei/pers

Laser Tag

Laser tag, Muzeul Pompierilor

Vizită la fabrica de globulețe, Mănăstirea Curtea de Argeș, Planetariul Pitești

FABRICA DE GLOBULEȚE
Călătoriți în minunata lume a globulețelor
lui Moș Crăciun! Fabrica de globulețe este
binecunoscută în întreaga lume, prin felul
în care meșterii sticlari păstrează această
îndeletnicire și modelează sticla suflată la
cald în diverse forme, colorate, pictate și
pregătite de personalizat. Copiii au ocazia
de a achiziționa globulețe unicat cu mesajele
dorite!
MĂNĂSTIREA CURTEA DE ARGEȘ este
mai mult decât o legend, este expresia
sentimentelor cele mai sincere ale poporului

Atelier decorațiuni, Satul Meșteșugurilor, Mănăstirea Comana

055

Fabrica de globulețe

Atelier decorațiuni de Crăciun

român despre jertfa lui, pe care a pus-o și la
baza acestei mănăstiri.
VIZITA LA NOUL PLANETARIU DIN
PITEȘTI ne introduce în lumea planetelor, a
stelelor și a celorlalte corpuri cerești pentru a
înțelege evoluția planetelor și pentru a stimula
dezvoltarea cunoștințelor legate de spațiu.
Planetariul a beneficiat recent de renovare,
iar filmulețele sunt nou-nouțe!
**Rezervările pentru această excursie se fac
cu două luni înainte pentru a vă asigura de
disponibilitatea locurilor!
Plecare din

50-60 participanți

30-35 participanți

Ploiești

85 lei/pers

95 lei/pers

București

85 lei/pers

95 lei/pers

LASER TAG
Vegetația luxuriantă a pădurii amazoniene
poate fi explorată și în București într-una din
cele mai mari săli de laser tag din România.
Liane, poduri înguste din funii, cărări printre
arbori exotici și obstacole ce sporesc distracția
și cresc nivelul adrenalinei, toate așteaptă
să fie descoperite de tine și de echipa ta de
comando. Odată ajunși acolo, vă echipați cu
veste și pistoale cu laser de ultimă generație
și apoi veți intra într-o lume nouă, plină de
provocări.
MUZEUL POMPIERILOR, “Foișorul de
Foc”, a fost construit în anii 1891-1892
într-un loc anume ales, de unde se realiza

București

7+ ani

supravegherea și alertarea despre incendii
în toate cartierele Bucureștiului. Vă invităm
să descoperiți spațiul muzeal cu exponate
ce prezintă diverse măsuri de prevenire și
stingere a incendiilor.

Plecare din

50-60 participanți

30-35 participanți

Ploiești

120 lei/pers

125 lei/pers

3

057

Tuburile Muzicale

009

Atelier de tuburi muzicale boomwhackers, Muzeul Militar
Workshop Tuburi muzicale boomwhackers
Stimulând inteligența emoțională, copiii vor
învăța ce sunt notele și duratele, cum să
țină ritmul și cum să își coordoneze mișcările
pentru a crea sau reproduce o bucată
muzicală energică. Alături de profesori cu
experiență, dăm naștere la sunete în ritmuri
variate cu ajutorul tuburilor boomwhackers.
Avem ca scop dezvoltarea și antrenarea
creativității, adaptarea la stimuli externi.
Muzeul Militar Național din București
găzduiește o expoziție de istorie străveche,
Colecția de arme able și de arme de foc,
Colecția de Machete (fortificații și tehnică

București

6+ ani

militară), o bibliotecă cu carte și reviste pe
teme militare. În curtea muzeului sunt expuse
piese de artilerie și diverse tipuri de tehnică
militară de infanterie și de aviație.

Plecare din

50-60 participanți

30-35 participanți

Ploiești

85 lei/pers

90 lei/pers

București

la cerere

la cerere

SALINA SLĂNIC PRAHOVA
Temperatura constantă de 12 grade,
compoziția aerului bogat în ioni de sodiu,
precum și lipsa factorilor alergeni creează
un microclimat special, constituind un mijloc
natural de tratare a afecțiunilor respiratorii.
Planetariul Slănic este cel mai mare si mai
performant planetariu din România, cu un
ecran sferic de 16m diametru, max. 200 de
locuri, proiectoare 4K laser, fotolii superergonomice.
MUZEUL DE ETNOGRAFIE
Datând din anul 2001, Muzeul de Etnografie al
Văii Teleajenului este consacrat unui domeniu

Slănic

001

062

Spectacol circ, Casa memorială Tudor Arghezi-Mărțișor

București
4

5+ ani

5+ ani

traditional, al ţesăturilor din lână. Alături de
minunatele țesături vom putea admira și piese
de mobilier şi textile de casă, toate aceste
purtându-ne în timp pentru a vedea cum arată
interiorul unei locuințe tradiționale românești.

Plecare din

50-60 participanți

30-35 participanți

Ploiești

la cerere

la cerere

București

la cerere

la cerere

Fabrica de jucării de lemn

Fabrica de jucării, ZOO Băneasa, Mănăstirea Căldărușani

Spectacol Circ

Spectacol Circ
Pășește în Circul Metropolitan București.
Dă-ți voie să trăiești într-o lume lipsită de
prejudecăți, de orice fel de bariere sau
șabloane. Lasă-ți imaginația să zboare în
cadrul unor spectacole grandioase!
Muzeul “Mărțisor” Tudor Arghezi
În atmosfera caldă a Casei Mărţişor, copiii
sunt îndemnaţi să observe diferite obiecte
care dezvăluie secrete ale personalităţii lui

Salina Slănic & Planetariu

Salina Slănic, Planetariu, Muzeul de etnografie

Tudor Arghezi. Împreună îl vom descoperi pe
autor în ipostaza de părinte şi scriitor.

Plecare din

50-60 participanți

30-35 participanți

Ploiești

la cerere

la cerere

*Prețul se stabilește în funcție de spectacol

ATELIER DE JUCĂRII DIN LEMN
În cadrul atelierului vedem cum se realizează
jucăriile și mergem în sala special amenajată,
unde vom face un atelier de vopsit/pictat jucării.
În cadrul atelierului vom avea la dispoziție
pensule, vopsea specială (nontoxică) și un
îndrumător pentru a-i direcționa pe copii.
Jucăria pictată va putea fi luată acasă!
O vizită la GRĂDINA ZOOLOGICĂ București
este întotdeauna o alegere minunată și
totodată foarte educativă pentru cei ce doresc
să iși petreacă timpul liber în mijlocul naturii.
MĂNĂSTIREA CĂLDĂRUȘANI
Ctitorită în 1638 de Matei Basarab, Mănăstirea

Jud. Ilfov

5+ ani

Căldărușani este una dintre cele mai mari și
vechi mănăstiri ortodoxe din Muntenia.

Plecare din

50-60 participanți

30-35 participanți

Ploiești

120 lei/pers

130 lei/pers

București

125 lei/pers

135 lei/pers

*Prețul poate să difere pentru adulți

5

011

Museum of Senses

050

Muzeul Simțurilor, Muzeul Vârstelor, Muzeul Sportului

MUZEUL SIMȚURILOR
Trăiește o experiență de neimaginat într-o
lume a senzațiilor și a iluziilor optice. Testeazăți simțurile într-un muzeu extraordinar.
Muzeul are 12 camere care formează un
spațiu educațional dar și distractiv, o lume a
senzațiilor și iluziilor optice care îi va face pe
vizitatori să iși testeze la maximum simțurile.
MUZEUL VÂRSTELOR
Casa Filipescu-Cesianu este o bijuterie
arhitecturală, fiind una dintre puţinele locuinţe
aristocratice ale Bucureştilor din La Belle
Époque. Muzeul Vârstelor este o proiecție
despre cum ar fi arătat o zi din viața noastră,
din secolul al XVIII-lea până în prezent.

București

5+ ani

MUZEUL SPORTULUI găzduieşte în prezent
o expoziţie dedicată bogatei istorii a sportului
românesc. Vom putea admira momente
esenţiale, de la jocurile olimpice antice la
naşterea olimpismului modern, mondial şi
românesc.

Plecare din

50-60 participanți

30-35 participanți

Ploiești

90 lei/pers

100 lei/pers

Ucenicul ciocolatier

Atelier ciocolată Heidi, Carturești Carusel
Învață cele mai interesante lucruri despre
istoria ciocolatei, descoperă-i ingedientele și
lasă-i pe maeștrii ciocolatieri să te ghideze
în crearea propriei tale tablete! Din 60 de
ingrediente disponibile puteți combina după
cum doriți, cu ciocolată preferată.
Distracția și diploma de Ucenic Ciocolatier
sunt incluse.
CARTUREȘTI CARUSEL este un spațiu
cultural prietenos într-o clădire monument
istoric, construită în 1860 și intrată în posesia
familiei de bancheri Chrissoveloni în anul
1903. Adăpostește aproximativ 10.000

București
6

8+ ani

Muzeul Pedagogic, ZOO Brașov
MUZEUL PEDAGOGIC găzduiește expoziții
interactive temporare din diferite domenii
precum: fizică, biologie, chimie, matematică,
artă adresate elevilor din ciclul primar și
gimnazial.
Ca activități complementare fiecare expoziție
ateliere care au rolul de a aprofunda anumite
concepte prezentate în cadrul expoziției. Din
luna septembrie muzeul propune o nouă

Brașov

*Prețul poate să difere pentru adulți

022

Muzeul Pedagogic

volume la vânzare, spațiu multimedia și un
bistro la ultimul nivel.

Plecare din

50-60 participanți

30-35 participanți

Ploiești

110 lei/pers

120 lei/pers

*Prețul poate să difere pentru adulți

025

5-14 ani

expoziție “Povestea Pamântului”.
ZOO BRAȘOV a beneficiat de o reamenajare
modernă, la standarde internaționale,
impresionând prin diverse puncte de atracție
precum casa cu ocol, adăpostul reptilelor și
panorama extraordinară a leilor și tigrilor.
Plecare din

50-60 participanți

30-35 participanți

Ploiești

95 lei/pers

105 lei/pers

București

95 lei/pers

115 lei/pers

Workshop Educație financiară
Fundația Dreptul la educație, Muzeul Simțurilor

FUNDAȚIA DREPTUL LA EDUCAȚIE vă
oferă ateliere de educație financiară pentru
elevii de gimnaziu și liceu.
Atelierele constau în module cu o durată
de 4 ore, care conțin informație structurată
și adaptată pentru fiecare an de școală
gimnazială sau liceu.
Metoda de predare a atelierelor Fundației
Dreptul la Educație este una non-formală,
atrăgătoare pentru generația nouă: elevii
interacționează între ei, lucrează pe echipe
și învață prin joc. La finalul atelierului,
participanții primesc diplome de absolvire.
MUZEUL SIMȚURILOR
Trăiește o experiență de neimaginat într-o
lume a senzațiilor și a iluziilor optice. Muzeul
are 12 camere care formează un spațiu

București

10-18 ani

enigmatic, nefiresc și rațional în același
timp, educațional, dar și distractiv, o lume a
senzațiilor și iluziilor optice care îi va face pe
vizitatori să își testeze la maximum simțurile.

*Atelierul de educație financiară este oferit gratuit prin intermediul
Fundației Dreptul la educație
Plecare din

50-60 participanți

30-35 participanți

Ploiești

80 lei/pers

90 lei/pers

7

063

Atelier muzeal Dacii și romanii

014

Workshop și vizită la Muzeul de istorie, Muzeul Vârstelor
ATELIER MUZEAL „DACII ȘI ROMANII”
Vom porni într-o călătorie în antichitate pentru
a descoperi și a înțelege războaiele dintre daci
și romani. Pe tot parcursul vizitei vom fi însoţiţi
de un nobil dac și de un legionar roman,
costumați și desprinşi parcă de pe Columnă.
Cu ajutorul lor, vom povesti şi vom afla mai
multe lucruri despre armele, echipamentul,
vestimentaţia dacilor şi ale romanilor, ca apoi
sa fim implicati intr-un atelier de creaţie, în
cadrul căruia ne vom juca cu forme şi culori,
confecționând însemne dacice și romane.
Ateliere se pot desfașura numai de miercuri
– vineri.
MUZEUL VÂRSTELOR Casa FilipescuCesianu este o bijuterie arhitecturală fiind

București

9+ ani

Orășelul Cunoașterii, Muzeul Antipa, Muzeul CFR

una dintre puţinele locuinţe aristocratice ale
Bucureştilor din La Belle Époque. Muzeul
Vârstelor este o proiecție despre cum ar fi
arătat o zi din viața noastră, din secolul al
XVIII-lea până în prezent.
Vom putea face și o plimbare în centrul vechi
al Bucureștiului.

Plecare din

50-60 participanți

30-35 participanți

Ploiești

90 lei/pers

100 lei/pers

Valea Prahovei

Castelul Iulia Hașdeu, Muzeul Cinegetic Posada, Muzeul George Enescu
CASTELUL
IULIA
HAȘDEU
este
impresionant datorită poveștii sale deosebite
și a dragostei părintești ce încă plutește în aer.
Hașdeu a început să practice spiritismul ca
unic mod de a comunica cu lumea de dincolo.
Acesta a construit castelul Iulia Hașdeu între
anii 1894-1896, fiind inspirat de spiritul fiicei
sale, Iulia.
MUZEUL CINEGETIC Posada își invită
vizitatorii într-un mediu aproape natural, creat

Valea Prahovei
8

7+ ani

ORĂȘELUL CUNOAȘTERII – jocuri noi!
Orășelul Cunoașterii este un mic science
center. Prin atelierele organizate se dorește
familiarizarea copiilor cu științele prin joacă,
astfel încât să înțeleagă lumea printr-un limbaj
simplu și amuzant. În cadrul vizitei este inclus
și un atelier interactiv (durata aproximativă:
40 minute).
MUZEUL CFR este locul în care puteți plonja
inapoi în timp, parcurgând istoria de peste un
secol al uneia dintre cele mai spectaculoase

București

*Prețul poate să difere pentru adulți

027

Orășelul cunoașterii

într-un cadru cât mai asemănător mediului în
care animalul respectiv trăiește.
CASA MEMORIALĂ GEORGE ENESCU
Frumuseţea locurilor şi apropierea de Palatul
Peleş l-au determinat pe muzician ca din
banii câştigaţi în primul său turneu în America
să-şi construiască aici casa mult visată: Vila
Luminiş.
Plecare din

50-60 participanți

30-35 participanți

Ploiești

70 lei/pers

80 lei/pers

București

80 lei/pers

100 lei/pers

*Prețul poate să difere pentru adulți

013

5+ ani

invenții omenesti: calea ferată. Punctul
de atracție al muzeului este DIORAMA
demonstrativă de traseu feroviar românesc.
Muzeul Naţional de Istorie Naturală
“GRIGORE ANTIPA” este una dintre cele mai
vechi instituții de cercetare a biodiversităţii,
fiind una din cele mai cunoscute și apreciate
“baze de date” prin colecțiile muzeului, valori
ale tezaurului mondial.

Plecare din

50-60 participanți

30-35 participanți

Ploiești

85 lei/pers

95 lei/pers

Robotică pentru copii

Atelier robotică, Muzeul Sporturilor / Academia de Poliție
ATELIER ROBOTICĂ
“Caruselul” este o lecție de fizică aplicată,
în care elevii vor avea la dispoziție truse
cu piese originale lego pentru a construi un
carusel motorizat și pentru a înțelege practic
cum acționează forța centrifugă. Copiii vor
folosi tablete cu fișele de instrucțiuni ale
construcției.
Alte
ateliere
disponibile:
Banda
Transportoare, Roata Mare, Android –
Robotul Uman, Mașina de spălat rufe, Mașina
de curățenie (cls I- IV); Robotul acordeon,
Super-Titirez, Mașina care se rostogolește
(cls V – VIII); Caruselul și Super-Titirez
(clasele IX-XII).
MUZEUL SPORTULUI găzduieşte în prezent

București

6+ ani

o expoziţie dedicată bogatei istorii a sportului
românesc. Vom putea admira momente
esenţiale, de la jocurile olimpice antice la
naşterea olimpismului modern, mondial şi
românesc.

Plecare din

50-60 participanți

30-35 participanți

Ploiești

85 lei/pers

95 lei/pers

*Prețul poate să difere pentru adulți

9

016

Conacul Golești

010

Domeniul Golești & Muzeu în aer liber, ZOO Târgoviște
DOMENIUL GOLEȘTI
Conacul Golestilor a fost construit in anul
1640, acesta fiind singura construcție laică
medievală fortificată din Țara Românească.
Tot în cadrul domeniului Golești vizităm și un
muzeu în aer liber al viticulturii și pomiculturii
sub forma unui sat-muzeu ce prezintă case
de lut tradiționale și dependințele specifice
prelucrării fructelor și a strugurilor. Opțional:
atelier pictură pe sticlă / porțelan; țesături pe
gherghef; masa de prânz, plimbare cu ponei,
tiroliană (se achită separat).
GRĂDINA ZOOLOGICĂ TÂRGOVIȘTE se
întinde pe o suprafață de 4 hectare și deține în
jur de 80 de specii de păsări și animale, dintre

Golești

5+ ani

Spectacol Operă/Teatru

Spectacol operă/teatru la alegere, Muzeul Cotroceni

care unele unicat în România: hipopotamul
pitic și o specie de maimuțe - Mangabi negru
cu moț.

Plecare din

50-60 participanți

30-35 participanți

Ploiești

70 lei/pers

80 lei/pers

București

70 lei/pers

85 lei/pers

SPECTACOL OPERA COMICĂ / TEATRU
Vă propunem o incursiune atrăgătoare
în lumea cultural-artistică, prin vizionarea
unor spectacole de teatru, operă sau balet,
potrivite pentru copii si dedicate exclusiv lor!
Fie că alegeți Opera Comică sau spectacole
de teatru, vă putem recomanda variantele
potrivite pentru ca experiența să fie una de
neuitat!
MUZEUL COTROCENI
Cotroceni este singura reşedinţă din întreg
teritoriul românesc care a cunoscut folosinţa
cea mai îndelungată, de la sfârşitul secolului
al XVII-lea şi până în prezent. In cei 25 de ani

București

5+ ani

Superland Brașov

044

Superland, ZOO Brașov

SUPERLAND are o suprafață de interior de
peste 20.000 m unde se regăsesc cele mai
moderne și mai noi atracții sau spații de joacă.
Insula Piraților, Cinema 9 D, Video Land
(jocuri Sega si Wahlap Tech) vă așteaptă să le
descoperiți și să explorați universul distracției
în cel mai mare parc de distracții de interior
din estul Europei.
ZOO BRAȘOV a beneficiat de o reamenajare
modernă, la standarde internaționale,
impresionând prin diverse puncte de atracție
precum casa cu ocol, planetariul, adăpostul

Brașov
10

5-14 ani

reptilelor și panorama extraordinară a leilor
și tigrilor. Parcul zoologic este situat lângă
pădure și lac, într-o zonă naturală superbă.

Plecare din

50-60 participanți

30-35 participanți

Ploiești

105 lei/pers

115 lei/pers

București

120 lei/pers

145 lei/pers

*Prețul poate să difere pentru adulți

Plecare din

50-60 participanți

30-35 participanți

Ploiești

la cerere

la cerere

*Prețul se stabilește în funcție de spectacol

*Prețul poate să difere pentru adulți

007

de existenţă, Muzeul Naţional Cotroceni s-a
impus în mediul cultural şi social românesc ca
o instituţie modern.  

Escape Room

Escape Room, Muzeul Național al Literaturii Române,
Tur pietonal centrul vechi
ESCAPE ROOM
Escape Room le oferă participanților
oportunitatea de a forma echipe si de a
descoperi indiciile potrivite pentru a ”evada”
dintr-o cameră cu tematică. Iar distracția
este mână în mână cu adrenalina! Obiectivul
este unul singur: să descopere indiciile și să
elucideze modalitatea prin care pot sa iasă
din cameră!
MUZEUL NAȚIONAL AL LITERATURII
ROMÂNE

București

10+ ani

Muzeul Național al Literaturii Române
adăpostește un autentic tezaur literar format
din manuscrise, cărți, obiecte personale,
obiecte de artă, fotografii, înregistrări audiovideo care redau într-o imagine metaforică
profunzimea și complexitatea întregii arte a
cuvântului în literatura română.
Plimbare în Centrul vechi al Capitalei &
Cărturești Carusel.
Plecare din

50-60 participanți

30-35 participanți

Ploiești

95 lei/pers

105 lei/pers

*Prețul poate să difere pentru adulți
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053

Palatele Bucureștiului

030

Palatul Șuțu, Palatul Mogoșoaia, Palatul Cotroceni
PALATUL SUŢU este una dintre cele mai
vechi reşedinţe aristocratice din Bucureşti şi
unul dintre puţinele imobile, care au rămas
nemodificate de mai bine de 150 de ani. A
fost construit între anii 1833-1835. Vă invităm
să simțiți așa cum era odinoară atmosfera de
la baluri, carnavaluri și alte sindrofii, fără rival
în București.
PALATUL MOGOȘOAIA
Palatul a fost construit până în 1702 de
către Constantin Brâncoveanu. În prezent,
domeniul de la Mogoșoaia este compus din

București

8+ ani

Ateliere Moara de hârtie, Satul meșteșugurilor, Mănăstirea Comana

clădirea palatului, vila, cuhnia, turnul porții,
capela, serele, gheţăria, biserica și biblioteca.
PALATUL COTROCENI – tur clasic
Cotroceni este singura reşedinţă din întreg
teritoriul românesc care a cunoscut folosinţa
cea mai îndelungata, de la sfârşitul secolului al
XVII-lea şi până în prezent. Muzeul Cotroceni
este amenajat în cadrul palatului regal
Cotroceni, care s-a impus în mediul cultural şi
social românesc ca o instituţie modernă.

Plecare din

50-60 participanți

30-35 participanți

Ploiești

85 lei/pers

95 lei/pers

*Prețul poate să difere pentru adulți

036

Oferta include unul din ateliere, la alegere.
ATELIER DE PĂPUȘI DIN PAPURĂ
Copiii vor avea ocazia să vadă cum se țes
rogojinile la războiul de țesut papură, cum
se împletesc coșurile şi vor putea crea și ei
păpuși din papură, care le vor fi apoi tovarăși
buni de joacă.
ATELIER DE HÂRTIE DE MÂNĂ
Într-o atmosferă prietenoasă şi motivantă,
participanții vor învăța să facă singuri hârtie de
mână din hârtie reciclabilă învățând totodată
să conștientizeze mai bine beneficiile şi rolul
reciclării în lumea modernă.
Alte ateliere disponibile: La cerere
VIZITĂ LA SATUL MEȘTEȘUGURILOR
Satul
meșteșugurilor
este
dedicat
meșteșugurilor tradiționale și își propune să

Comana

Atelier de opincărit

La Meșteșugaru’, expoziție de instrumente muzicale
ATELIER DE OPINCĂRIT. În cadrului
atelierului de pielărie copiii vor vedea
modalitățile și instrumentele cu ajutorul cărora
se prelucra pielea în vremuri de demult.
Participanții vor lucra un obiect din piele
pe care îl vor personaliza și îl vor putea lua
acasă. Vizita în expoziția cu instrumente
muzicale ne arată evoluția instrumentelor
muzicale de la cele mai vechi timpuri și până
în zilele noastre.

Expoziţia permanentă ilustrează evoluţia
instrumentelor de măsurat timpul din secolele
XVI-XIX.

MUZEUL CEASULUI Nicolae Simache
Ploieşti este singurul de profil din țară.

Bărcănești
12

5+ ani

Ateliere meșteșugărești

Plecare din

50-60 participanți

30-35 participanți

București

90 lei/pers

105 lei/pers

*Prețul poate să difere pentru adulți

028

6+ ani

recreeze atmosfera satelor de odinioară.
MĂNĂSTIREA COMANA			 
Străveche vatră de cultură monahală,
mănăstirea are o specificație culturală și
spirituală cu totul aparte, fiind atestată
documentar printr-un hrisov al domnitorului
Vlad Țepeș.

Plecare din

50-60 participanți

30-35 participanți

Ploiești

100 lei/pers

110 lei/pers

București

95 lei/pers

105 lei/pers

Cetăți și biserici fortificate
Prejmer, Hărman, Codlea    

CETATEA DIN PREJMER este cea mai
impunătoare biserică fortificată din S-E
Europei, deținând 3 stele în ghidul obiectivelor
Michelin. Invaziile turcești au făcut ca
fortificarea cetății să fie întărită, ajungând la
o rezistență remarcabilă. Are 272 de camere
pe 4 nivele.
BISERICA FORTIFICATĂ DIN HĂRMAN
Istoria bisericii Hărmanului se leagă de
prezența Ordinului Cavalerilor Teutoni în
Țara Bârsei în primele decenii ale secolului al
XIIIlea. Biserica cu trei nave, inițial romanică,

Brașov

6+ ani

a fost reconstruită ulterior în stil gotic și oferă
o perspectivă unică asupra trecutului istoric al
Transilvaniei.
BISERICA FORTIFICATĂ DIN CODLEA
Cetatea este singura cetate din Țara Bârsei
fără turn atașat corpului clădirii.
Biserica este spectaculoasă prin faptul că e
dublu fortificată, iar tavanul pictat și orga sunt
piese de rezistență pentru fiecare vizitator al
cetății. Se vizitează și muzeul.
Plecare din

50-60 participanți

30-35 participanți

Ploiești

90 lei/pers

100 lei/pers

București

105 lei/pers

125 lei/pers
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La stână

015

Prejmer, Hărman, Codlea    
În cadrul acestei excursii puteți alege unul
din urmatoarele ateliere, după preferință!
MICUL CIOBĂNAȘ - O incursiune inedită
la stâna în care micii ciobănași vor afla ce
sunt putineiul, hardarul, ciubarul, crința și
cum laptele este transformat în produsele pe
care ei le consumă. Vom lua și o gustărică
specifică! *diplomă pentru Micul ciobănaș.
ROATA OLARULUI - Micii olari își vor încerca
talentul la roata olarului, unde vor da formă
unui obiect pe care îl vor lua acasă.
* diplomă pt micii olari + obiectul pe care îl
lucrează.
ATELIER BRUTĂRIT / PIZZA - Copiii vor
învăța să facă cea mai gustoasă pizza sau vor
frământa cea mai frumoasă și dospită pâinică!

Pitești
059

4+ ani

* diplomă pt cel mai iscusit brutar; șorțuleț &
bonețică.
Bonus: tiroliană, tras cu arcul, plimbare cu
trăsura trasă de ponei!
Vizita la Biserica de lemn din Jupânești ne
surprinde prin trăinicie, fiind una din cele mai
cunoscute biserici de lemn din Muntenia.  

Plecare din

50-60 participanți

30-35 participanți

Ploiești

95 lei/pers

105 lei/pers

București

95 lei/pers

105 lei/pers

Horezu

Horezu e celebru pentru lutul roșcat, o
cromatică individuală, nemaiîntâlnită prin alte
părţi. Atelierul de ceramică ne apropie de
valorile autentice.
Parcul turistic al Salinei Ocnele Mari are o
biserică, un muzeu, restaurant, magazine de
suveniruri, baruri, teren de fotbal, baschet,
tenis, masă de biliard, locuri de joacă pentru
copii.
Casa memorială Anton Pann adăposteşte
expoziţia memorială Anton Pann este un

Horezu, Vâlcea
14

Atelier de olarit + pictură pe ceramică, Mănăstirea Țigănești,
Palatul Mogoșoaia
PISCU – ATELIER DE OLARIT
Timp de aproximativ 3 ore copiii vor afla tainele
olăritului și picturii pe ceramică, putând pleca
acasă cu obiectul pe care l-au lucrat.
MĂNĂSTIREA ȚIGĂNEȘTI
Povestea mănăstirii de la Țigănești începe în
sec. XVIII, printr-un act dintre Matei Țigănescu
și verișoara sa, Paraschiva Căplescu. După
ce vizităm biserica intrăm și în atelierul de
războaie pentru a vedea cum se realizează
veșmintele bisericești. 			 
PALATUL MOGOȘOAIA
Palatul a fost construit până în 1702 de

Piscu

6+ ani

Plecare din

50-60 participanți

30-35 participanți

Ploiești

90 lei/pers

100 lei/pers

București

90 lei/pers

100 lei/pers

Sâmbăta de Sus

Mănăstirea Brâncoveanu, Cetatea Făgăraș, Herghelia de cai lipițani
Cazare cu mic dejun, 2 zile

monument de arhitectură urbană, construit la
jumătatea secolului al XVIII-lea.

Plecare din

50-60 participanți

30-35 participanți

Ploiești

210 lei/pers

225 lei/pers

București

215 lei/pers

250 lei/pers

*Atelierul de ceramică este inclus

5+ ani

către Constantin Brâncoveanu. În prezent,
domeniul de la Mogoșoaia este compus din
clădirea palatului, vila, cuhnia, turnul porții,
capela, serele, gheţăria, biserica și biblioteca.

*Prețul poate să difere pentru adulți

021

Atelier olărit, Salina Ocnele Mari, Casa memorială Anton Pann
Cazare cu demipensiune, 2 zile

Atelier de olărit

Cetatea Făgăraş este unul dintre cele mai
frumoase castele din lume, una dintre marile
atracţii ale cetăţii fiind chiar garda formată din
zece străjeri sau pedestraşi, așa cum li se
spunea în urmă cu câteva secole.
Mănăstirea Brâncoveanu este renumită
ca loc de reculegere sufletească pentru
credincioșii ce poposesc în acest locaș sfânt.
Herghelia de cai lipiţani de la Sâmbăta
de Jos este una dintre cele mai vechi din
Europa și totodată ca mai mare herghelie din
România, cu 300 de lipiţani. Copiii pot vizita

Sâmbăta de Sus

6+ ani

grajdul de armăsari, secția de iepe mame,
șelăria și expoziția de fotografii.

Plecare din

50-60 participanți

30-35 participanți

Ploiești

de la 260 lei/pers

București

de la 290 lei/pers

*Nu sunt incluse intrările la obiectivele turistice
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Iași – oraș de poveste

019

Cetatea Sighișoara, Cetatea Rupea
Cazare cu mic dejun, 2 zile

Circuit Iași
Cazare cu mic dejun, 2 zile

”Cine nu vede Iașiul măcar o singură dată în
viață nu va înțelege pe deplin ce inseamnă să
fii român.”
Orice oraș înseamnă, înainte de toate, o
poveste! Povestea Iașiului a început cu
multe sute de ani în urmă, când de aici a
pornit mesajul de unire al tuturor românilor
într-o singură țară. Vom descoperi împreună
locuri emblematice in care s-a scris istoria
României. Iași este locul unde se găsesc
prima universitate din țară – Universitatea
Al I Cuza, primul muzeu memorial literar –
Bojdeuca lui Creangă, cel mai vechi teatru-

Iași

020

7+ ani

Teatrul Național Vasile Alecsandri, prima
Grădina Botanică, Anastasie Fătu.

Plecare din

50-60 participanți

30-35 participanți

Ploiești

la cerere

la cerere

București

la cerere

la cerere

Alba Iulia & Sibiu

Alba Iulia, Sibiu
16

7+ ani

SIGHIȘOARA
Fondat În secolul al XII-lea de către sașii
aduși în zonă de regii maghiari, orașul
Sighisoara este astăzi unul dintre cele mai
bine conservate orașe medievale ale Europei.
Farmecul și valoarea istorică a numeroase
clădiri și străzi ale orașului au determinat
includerea lor în patrimoniul UNESCO.
CETATEA RUPEA
Cetatea are o așezare strategică, la
îmbinarea drumurilor ce făceau legătura între
Transilvania, Moldova și Țara Românească.
Este unul din cele mai vechi vestigii
arheologice de pe teritoriul României. Prima
atestare documentară datează din anul 1324

Sighișoara

7+ ani

cand sașii răsculați împotriva regelui Carol
Robert al Ungariei s-au refugiat în interiorul
cetății. Documente din secolul al XV lea
menționează cetatea ca fiind un important
centru comercial și meșteșugăresc cu 12
bresle.

Plecare din

50-60 participanți

30-35 participanți

Ploiești

175 lei/pers

195 lei/pers

București

200 lei/pers

245 lei/pers

DETALII ÎNSCRIERE EXCURSII

Circuit Sibiu și cetatea Alba Iulia
Cazare cu mic dejun, 2 zile
Astăzi Sibiul se prezintă ca o adevarată
capitală europeană a culturii, atragând turiștii
prin farmecul său medieval, prin minunatele
frumuseți din împrejurimi, prin mâncărurile
și tradițiile locale și prin fermecătorul centru
pietonal.
Vă propunem să retrăim împreună atmosfera
Marii Uniri chiar în cetatea Alba Iulia şi să
redescoperim laolaltă bucuria şi demnitatea

Sighișoara

de a fi români! Este mai mult decât un oraș,
este un simbol puternic și sacru al unității
românilor. Cetatea Alba Carolina, simbol al
oraşului, este locul în care trăiau romanii,
iar urmele lor se văd și reprezintă cea mai
valoroasă fortificaţie bastionară din sud-estul
Europei.
Plecare din

50-60 participanți

30-35 participanți

Ploiești

de la 230 lei/pers

de la 250 lei/pers

București

de la 230 lei/pers

la cerere

*Prețul poate să difere pentru adulți

Prețul excursiilor include:
• Formalitățile de organizare a activităților;
• transport cu autocar dotat cu climatizare;
• însoțitor de grup;
• acces la obiectivele din program;
• cazare pentru circuitele de 2/3 zile, cu tipul de
masă specificat;
Prețul se poate actualiza în funcție de politicile de
preț ale obiectivelor turistice incluse
în program. Plus Cool Tour își rezervă dreptul de
a efectua modificări în program în
funcție de factorii externi (condiții meteo nefavorabile, aspecte ce țin de obiectivele

turistice incluse în program sau de transport).
Rezervarea se consideră fermă prin plata
unui avans de 30%. Avansul se face în contul
RO66BTRLRONCRT0340687301, Banca
Transilvania, pe numele Plus Cooltour. Plata se
face în baza unui contract de prestări
servicii între agenție și reprezentantul grupului organizator. Excursia se achită integral
cu minim 10 zile înaintea plecării.
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TABERE PLUS COOL TOUR 2020
004

Tabără SIBIU

Lăsați-vă atrași de farmecul medieval
al Sibiului, de minunatele frumuseți și
descoperiți tradițiile locale.
Din programul de activități al taberei:
Ateliere art & craft în cadrul cărora ne vom
pune la încercare îndemânarea;
Jocuri interactive alături de animatorii
prezenți în tabăra, prin care copiii se vor
relaxa și distra pe măsura așteptărilor; Seara
continuăm distracția cu discotecă, petreceri
tematice, dans și multă voie- bună!
Excursii opționale propuse în program: Tur
ghidat Sibiu, Parc de aventură Păltiniș și
Cetatea Alba Iulia. Dacă vremea ține cu noi
vom face și o scurtă drumeție în împrejurimi
pentru a descoperi frumusețile locului.

Număr maxim de locuri pe serie: 50

Păltiniș, Sibiu
6+ ani
Durată

Preț

5 nopți/6 zile

1150 lei/pers

005

Maramureşul este o destinaţie unică, ce a
păstrat cu mare grijă cultura, tradiţiile şi stilul
de viaţă al ţăranului din vremuri trecute, un loc
despre care doar citim sau auzim de la bunicii
noştri.
Vă propunem să ne bucurăm împreună de
peisajele uimitoare ale Maramureșului și să
descoperim o zonă a tradiției autentice.
Din programul de activități al taberei:
Ateliere art & craft propuse: atelier de
semne de carte, atelier lucru în ceramică;
Jocuri interactive alături de animatorii
prezenți în tabără, prin care copiii se vor
relaxa și se vor distra pe măsura așteptărilor.
Seara continuăm distracția cu dans, voiebună și o varietate de seri tematice!
Excursii opționale propuse în program:
Cascada Cailor, Închisoarea din Sighet,

006
003

Tabără IAȘI

În această tabără vom descoperi împreună
locuri emblematice în care s-a scris istoria
României. De la excursiile organizate și
până la atelierele variate destinate copiilor,
promitem zile de basm!
Din programul de activități al taberei:
Ateliere art & craft în cadrul cărora ne vom
pune la încercare îndemânarea;
Jocuri interactive alături de animatorii
prezenți în tabăra, prin care copiii se vor
relaxa și se vor distra pe măsura așteptărilor.
Seara continuăm distracția cu dans, voiebună și o varietate de activități tematice!
Excursii opționale propuse în program:
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Tururi ghidate in Iași (cu ghid local) pentru a
vizita Bojdeuca lui Creangă, Palatul Culturii,
Parcul Copou și Teiul lui Eminescu; culisele
teatrului din Iași, Castelul lui Cuza de la
Ruginoasa, iar în drumul spre Iași putem
vizita și Mausoleul de la Mărășești.
*pensiunea este dotată cu teren de sport.
Număr maxim de locuri pe serie: 45

Iași
6+ ani
Durată

Preț

5 nopți/6 zile

1100 lei/pers

Tabără MARAMUREȘ
Muzeul satului maramureșean, Mănăstirea
Săpânța Peri, Cimitirul vesel de la Săpânța și
plimbare cu Mocănița.
Număr maxim de locuri pe serie: 50

Maramureș
6+ ani
Durată

Preț

5 nopți/6 zile

950 lei/pers

Tabără SÂMBĂTA de SUS

Fie că alegem această tabără pentru relaxare
sau pentru distracție, cu siguranță vom fi
impresionați de frumusețea locului și de
peisajele montane uimitoare!
Din programul de activități al taberei:
Ateliere art & craft în cadrul cărora ne vom
pune la încercare îndemânarea;
Jocuri interactive de teambuilding alături
de animatorii prezenți în tabără, prin care
copiii se vor relaxa și se vor distra pe măsura
așteptărilor. Seara continuăm distracția cu
dans, voie-bună și o varietate de seri tematice!
Excursii opționale propuse în program:
Cetatea
Făgărașului,
Mănăstirea
Brâncoveanu, Herghelia de cai lipițani și, parc
de aventură.

Număr maxim de locuri pe serie: 30
Mențiune: *Se pot achita separat și ore de
echitație.

Sâmbăta de Sus
6+ ani
Durată

Preț

5 nopți/6 zile

1030 lei/pers
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Tabără BRAN

O tabără plină de distracție, voie-bună,
excursii și multă, multă joacă!
Din programul de activități al taberei:
Ateliere art & craft în cadrul cărora ne vom
pune la încercare îndemânarea;
Jocuri interactive de teambuilding alături
de animatorii prezenți în tabără, prin care
copiii se vor relaxa și se vor distra pe măsura
așteptărilor. Seara continuăm distracția cu
dans, voie-bună și o varietate de seri tematice!
Excursii opționale propuse în program:
Brașov (Muzeul Pedagogic și Grădina
Zoologică); Castelul Bran; vizita la herghelie
de cai, Dino Parc Râșnov, iar dacă vremea
ține cu noi vom face și un ușor traseu montan
în împrejurimi.
*pensiunea este dotată cu teren de
001

sport artificial dotat cu nocturnă, foișoare
amenajate, loc de joacă.
Număr maxim de locuri pe serie: 35

Bran
6+ ani
Durată

Preț

5 nopți/6 zile

110 lei/pers

Tabără URBANĂ

Vă invităm într-o tabără urbană, în care
să descoperiți pe îndelete frumusețile
Bucureștiului. Joaca și distracția vor fi
nelipsite!
În decursul celor 5 zile pe care le vom petrece
împreună vom avea activități interesante.
Îndrumați de animatorii noștri, copiii vor
parcurge joculețe interactive precum:
treasure hunt și jocuri de echipă de tip
teambuilding;
Vom vizita muzee captivante, prin intermediul
cărora ne vom aprofunda cunoștintele istorice
și culturale. Muzeul Simțurilor, Muzeul
Vârstelor, Muzeul Satului, Grădina Botanică;
Atmosfera va fi animată prin cadrul unor
ateliere interactive care ne vor pune
îndemânarea la încercare – atelier de robotică,
ateliere muzeale educative (organizate
în incinta Muzeului de Artă și a Muzeului
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010

Cotroceni), atelier Orașelul Cunoașterii,
Escape Room, iar ca distracția să fie cât
mai variată vom avea o zi de relaxare în
cadrul unui parc de aventură, unde ne vom
perfecționa abilitățile de cățărare!
Pentru programul detaliat vă rugăm să ne
contactați!
Prețul este la cerere și poate include:
Ghidaj și asistență din partea agenției
(animatori pe tot parcursul taberei);
Toate intrările la obiectivele turistice și
atelierele practice menționate în ofertă; Masa
caldă de prânz (supă/ciorbă + fel principal) și
fructe pentru micii exploratori.

București
5+ ani
Durată

Preț

5 zile

la cerere

Tabără BUCOVINA

Peisajele Bucovinei sunt de o frumusețe
copleșitoare! Vă invităm să le descoperiți!
Pe parcursul acestei tabere copiii se vor
relaxa, se vor distra la superlativ, își vor da
frâu liber creativității și vor descoperi frumosul
plai al Bucovinei.
Din programul de activități al taberei:
Ateliere de art & craft: lucru în ceramică,
ateliere de colaje, de coronițe, semne de
carte tradiționale, atelier de pictură pe sticlă
alături de meșteri populari;
Jocuri interactive alături de animatorii
prezenți în tabără, prin care copiii se vor
relaxa și se vor distra pe măsura așteptărilor.
Seara continuăm distracția cu dans, voie

bună și o varietate de seri tematice!
Excursii opționale propuse în program:
Muzeul Oului Încondeiat, Muzeul figurilor
de Ceară, Ruinele Palatului Domnesc. Vom
merge într-o zi de relaxare în cadrul Parcului
de aventură Ariniș, unde copiii se vor bucura
de escaladă, tiroliană și multă voie-bună! În
funcție de vreme vom face și o drumeție în
împrejurimi.

Bucovina
6+ ani
Durată

Preț

5 nopți/6 zile

la cerere

DETALII TABERE

Toate taberele beneficiază de însoțitori/animatori
care asigură o atmosferă distractivă prin jocuri tip teambuilding, treasure hunt, ateliere de art
& craft și bineînțeles seri tematice pline de dans
și voie-bună! Pe lângă programul de bază al taberelor putem pune la dispoziție următoarele
tematici opționale: dans, artă teatrală, ateliere
meșteșugărești, limba engleză, muzică, workshopuri de educație financiară sau orientare în carieră.
Pentru tematicile opționale se achită un preț
suplimentar, în funcție de alegerea făcută. Acest
aspect se specifică în momentul rezervării seriei
de tabără.
Servicii incluse tabere:
•
Pensiune completă și cazare pensiune/hotel
3-4*, în camere/apartamente de 2-4-6 locuri
cu băi proprii;
•
Atelierele prezentate în ofertă, jocuri și concursuri, care vor asigura programul de distracție al copiilor pe tot parcursul taberei;
•
Asistență din partea agenției (animatori pe tot
parcursul taberei);
•
Formalitățile de organizare a activităților și a

dosarului de tabără.
*Nu sunt incluse in pretul taberei intrările la obiectivele turistice și transportul.
Transportul:
•
Putem pune la dispoziție transport cu autocare clasificate, grad de comfort ridicat, care
să asigure deplasarea tur-retur și excursiile
propuse în program;
•
Costul poate varia în funcție de numărul final
de participanți și de tipul transportului ales
(microbuz, midi autocar, autocar 50 locuri+);
•
Prețul transportului pe care îl vom transmite
va include: transport tur – retur și toate excursiile menționate în propunerea de program al
taberei
Alte mențiuni:
•
Structura de ateliere și activități din cadrul taberei este una flexibilă;
•
Tabăra Urbană este o tabără fără cazare peste noapte, programul desfășurându-se doar
pe parcursul zilei;
•
Programul este flexibil, putând fi alese alte
itinerarii de excursii față de cele propuse.
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Oferim condiții avantajoase pentru grupuri de elevi!
Plus Cool Tour își rezervă dreptul de a efectua modificări în program în funcție de factorii
externi (condiții meteo nefavorabile, aspecte ce țin de obiectivele turistice incluse în program
sau de transport).
Rezervarea se consideră fermă prin plata unui avans de 30%. Avansul se face în contul
RO66BTRLRONCRT0340687301, Banca Transilvania, pe numele Plus Cooltour. Plata
se face în baza unui contract de prestări servicii între agenție și reprezentantul grupului
organizator. Tabăra se poate achita în 3 rate egale, prima la momentul înscrierii, ultima până
la finalul anului școlar.
Redistribuirea acestui material se face doar cu acordul agenției de turism PlusCool Tour.

ÎNCHIRIERE AUTOCAR
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Călătorește și tu alături de noi!

Detalii și rezervări:

Plus Cool Tour

Detalii și rezervări:
0723.921.931 / 0724.098.188
www.pluscooltour.ro
pluscooltour@yahoo.com
contact@pluscooltour.ro
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