ACTIVITATI SPORTIVE,RECREATIVE SI DISTRACTIVE DE
AVENTURA IN AER LIBER

este o tabara de pregatire fizica si activitati recreative, sau de aventura
in aer liber. Programul initiat Borsa 2018 organizat in conditii profesionale,
destinat copiilor cu varste cuprinse intre 5 si 12 ani, care doresc sa isi petreaca
vara in mod util si placut si care, mai mult decat atat, au nevoie de ajutor pentru
imbunatatirea pregatire fizica sau de aventura in aer liber, care vor fi initiati in
activitati specifice muntelui, si vor face noi descoperiri spre cunoasterea mediului
montan. Activitatile propuse de Borsa 2018 sunt cat se poate de diverse activitati
sportive specific muntelui, cunoasterea mediului montan, grupuri de dezvoltare
personala, concursuri de cultura generala, jocuri de socializare, pana la activitati
culinare. Se asigura conditii de cazare si masa excelente, activitatisportive
recreative si distractive de aventura in aer liber, staff-ul este asigurat de persoane
calificate in acest domeniu, absolventi a facultatii de educatie fizica si sport,
instructor speolog, instructor alpinist.
Borsa 2018

Borsa 2018
ZIUA a I a
1. Plecare Baia Mare ora 10
2.Biserica Sfântu Nicolae din Budești-Josani
Cămașa de zale a lui Pintea Viteazul, haiduc de legendă – un Robin Hood al locului, menționat în
documente de la sfârșitul secolului al XVII-lea –
3. Cazare Pensiune
4. Organizarea pe echipe
5. Ora de creatie

ZIUA a II a
1.Traseu turistic (Pasul Prislop - Prelunca Tatarilor - Complex Borsa)

2. Manastirea Prislop. Muzeul Radacinilor

3. Ora de creatie

ZIUA a III a
1. Traseu Turistic Cascada Cailor ( Un traseu ideal: simplu, cu puncte de interes si la plecare si la sosire,
scurt si tocmai bun pentru copiii mici pe care vrem sa-i obisnuim cu drumurile pe munte. )

2. Ora de creatie

ZIUA a IV a
1. Mocanita Valea Vasarului (Trainicele locomotive cu abur va vor purta prin sălbatica Vale a
Vaserului până la stația Paltin)
2. Ora de creatie
3. Recapitulare a celor 5 zile de Tabatra, jocuri, foc de tabara, Festivitate de premiere (diplome, poze,
surprize)

Ziua a V a
1. Creasta Cocosului (Rezervaţia Creasta Cocoşului - declarată arie naturală protejată în anul 1954)
2. Rentoarcere domiciliu ora 18.00
Programul este orientativ el poate fi modificat in functie de starea vremii.
Tabara va fi organizata cu minim.10 pers.
Perioadade desfasurare: 07 iulie - 11 iulie 2018
Sunt incluse:transportul+cazarea+ 3 mese pe zi + activitatile
LOCURILE SUNT LIMITATE, VA RUGAM SA REZERVATI DIN TIMP!
Data limita 20 mai!!!
MURESAN ADRIAN tel : 0745573126

