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15 LEI/PERS.
vizită la atelierul de încondeiat ouă;
activitate de încondeiat (copiii vor lua acasă oul încondeiat);
15 LEI/PERS.
vizită la atelierul de olărit sau sculptură în lemn;
activitate de modelaj – MICUL OLAR – copiii modelează împreună cu olarul
(vor lua acasă obiectul modelat);
activitate – MICUL SCULPTOR – copiii îl ajută pe meşter să sculpteze şi vor
păstra obiectul realizat.
30 LEI/PERS.

-

activitate de modelaj în ciocolată, distracţie cu ciocolată;
echipament de lucru, ciocolată pentru degustat;
ciocolată module pentru montat;
FÂNTÂNA DE CIOCOLATĂ.
20 LEI/PERS.

-

vizită la atelierul brutarului, „Povestea pâinii”.
copiii îl ajută pe brutar să facă pâine şi colăcei (vor lua acasă pâinica
pufoasă);
20 LEI/PERS.

-

vizită la atelierul de făcut pizza;
copiii vor învăţa să facă pizza, pe care apoi o vor savura.
15 LEI/PERS.

„Am fost foarte harnic azi. Am vizitat Ferma Văcuţei MUU. Aici am văzut o mulţime
de păsări şi animale domestice. Am învăţat cum se înmulţesc, cum se hrănesc şi ce
foloase aduc omului. Apoi i-am ajuta pe fermieri să hrănească animalele şi să adune
fânul ca să hrănească poneii. La sfârşit am colorat o planşă cu animalul preferat.”
- GRATIS: 2 ture cu poneiul;
- GRATIS:acces la locul de joacă;
15 LEI/PERS.

-

vizită la atelierul de pictură a icoanelor pe sticlă;
activitate de pictură icoane pe sticlă;
copiii pot lua acasă ceea ce lucrează.
20 LEI/PERS.

-

vizită la atelierul de prăjituri sau plăcinte;
„Să învăţăm despre fursecuri sau plăcinte...”;
Copiii îl vor ajuta pe cofetar să modeleze, să coacă şi să decoreze fursecuri
fragede sau plăcinte – pe care apoi le vor degusta.
15 LEI/PERS.

-

vizită la atelierul de ţesături şi cusături; băieţii fac împletituri din pănuşi de
porumb; demonstraţie de tors; demonstraţie de ţesut la război; fetele
învaţă să coasă şi să ţeasă.
obiectul lucrat de copii îl vor lua acasă.
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40 LEI/PERS.
plimbare cu ATV-urile cu însoţitor (10 minute pentru fiecare copil);
2 ture în tiroliană;
mingii gonflabile – 10 minute;
plimbare cu poneii – 5 ture pentru fiecare copil;
BONUS:tir cu arcul – 5 săgeţi;
BONUS:plimbare cu căruţa trasă de ponei;
40 LEI/PERS.
2 ture în tiroliană;
tir cu arcul – 10 săgeţi;
parcurgerea unui traseu de dificultate;
escaladă;
căţărare pe peretele din frânghie;
traversarea podului de frânghie;
plimbare cu poneii – 3 ture fiecare copil;
BONUS: trambulină și jumping.
20LEI/PERS.
vizită la atelierul de Kurtos Kalacs unde copiii vor învăţa să prepare aluatul
pentru gustosul cozonac secuiesc. Îl vor aşeza pe forme şi apoi în aparatul
de copt. După ce preparatul se coace...mmmm!!!! ce bun e!!!!;
40 LEI/PERS.

- vizită la atelierul Iepurașului Rilă;
-,,Povestea Iepurașului de Paște”;
- copiii îl ajută pe Iepuraș să decoreze coșulețe pentru ouă sau să coloreze iepurași
din lut sau ipsos – vor lua acasă obiectul lucrat;
- vor face poze cu Iepurașul Rilă și vor primi SURPRIZA pregătită de el;
25 LEI/PERS.
ATELIERUL DE CONFECȚIONAT
PĂPUȘI

-

vizită la atelierul de confecționat păpuși, unde copiii vor asista și apoi vor
confecționa o păpușă pe care o vor lua acasă;
20 LEI/PERS.

ATELIERUL DE PICTURĂ
ICOANE PE TRUNCHI DE BRAD
ATELIERUL DE GHERGHEF
ATELIERUL CASA PĂSĂRILOR
VLAD ȚEPEȘ ȘI TURCII

-

Puteti alege o vizită la unul din cele 3 ateliere: Pictură Icoane pe Trunchi
de Brad, Gherghef sau Casa Păsărilor
Copiii vor lua acasă obiectul lucrat de ei;
25 LEI/PERS.

Copiii vor fi împărţiţi în două echipe:
ECHIPA ROMÂNILOR condusă de animatorul Vlad Ţepeş
ECHIPA TURCILOR condusă de animatorul Mahomed al II-lea
Activităţi:
- realizarea steagului echipei;
- supravegheaţi de animatori, băieții vor confecţiona arme de luptă (săbii), iar fetele
vor lucra mărgele pe care le vor lua acasă;
- demonstraţii de lupte între români şi turci, oferite de către animatori;
- simularea unor tehnici de luptă între echipa românilor şi a turcilor supravegheaţi
de către animatori;
- concurs de tir cu arcul şi aruncarea suliţei (înlocuită de o minge) la punct fix;
- concurs de tras la frânghie;
- căţărare pe zidul cetăţii.
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25 LEI/PERS.
Copiii vor fi împărţiţi pe echipe. Cu ajutorul animatorilor
Parcului de Distracţii „Alex&Emma’s Land”, copiii vor învăţa:
- să instaleze un cort;
- să se orienteze în natură cu ajutorul busolelor şi hărţilor;
- să construiască vetre şi să facă focul;
- să cunoască punctele cardinale;
- să aprindă felinarul şi lampa pentru gătit;
- să tragă cu arcul (activitatea se desfășoară sub formă de tir la țintă, nu sub
formă de atac între persoane și nu prezintă risc de rănire).
Echipa câştigătoare va fi premiată.
25 LEI/PERS.
Împărţiţi pe echipe şi însoţiţi de animatorii Parcului de Distracţii
„Alex&Emma’s Land”, copiii vor învăţa:
- să construiască adăposturi din crengi, frunze şi iarbă;
- să se orienteze în natură cu ajutorul busolelor şi hărţilor;
- să construiască vetre şi să facă focul;
- să cunoască arborii şi punctele cardinale;
- să se iniţieze în alpinism, căţărări;
- să folosească uneltele de lucru în siguranţă (sub supravegherea
instructorilor, vor învăţa să ascută şi să folosească cuţitul şi toporul);
- să acorde primul ajutor;
Concurs de tir cu arcul (activitatea se desfăşoară sub formă de tir la ţintă,
nu sub formă de atac între persoane şi nu prezintă risc de rănire).
Echipa câştigătoare va fi premiată.

PARCUL DE DISTRACȚII
„ALEX&EMMA’S LAND”

Preţul include:
- Activitatea aleasă;
- Diplome și CD-uri cu poze.

-

-

15 LEI/PERS.
intrarea în Parcul de Distracții „Alex&Emma’s Land”;
tir cu arcul – 5 săgeți/pers.;
vizită la Ferma Văcuței MUU;
acces gratuit la locul de joacă
Preţul nu include:
- Transportul catre locatie
- Servicii de masa (optional se poate servi masa de pranz la tariful de
22 lei / persoana)
- Preturile pentru activitatile OPTIONALELE din Parcul de Distracții

Se acorda o gratuitate la 5 platitori pentru cadrele didactice;
Parintii platesc acelasi tarif ca si elevii;
Preturile sunt valabile pentru grupuri de minim 10 pers. platitoare;
Tarif transport:
Microbuz 18 locuri

Autocar 35 locuri

Autocar 48 locuri

Autocar 60 locuri

80 lei / persoana

63 lei / persoana

55 lei / persoana

55 lei / persoana

Gratuit 3 locuri pentru
profesori insotitori

Gratuit 5 locuri pentru
profesori insotitori

Gratuit 8 locuri pentru
profesori insotitori

Gratuit 10 locuri pentru
profesori insotitori

