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22-26 august



Tu unde îți duci copiii vacanța aceasta?
5 ZILE DE ACTIVITĂȚI, AER CURAT, MÂNCARE SĂNĂTOASĂ, VOIE BUNĂ,

LIBERTATE, JOC ȘI JOACĂ ÎNTR-UN CADRU DE POVESTE



Într-un loc de poveste 
LA GRANIȚA CU PARCUL NATURAL CIUCAȘ



Mâncare sănătoasă
INGREDIENTE NATURALE ȘI UN BUCĂTAR CU RENUME INTERNAȚIONAL



Copiii se vor simți liberi 
IAR TU, TU TE VEI SIMȚI CA ACASĂ, ÎN POVESTE



Drumeții pe cărări de munte
PARCUL NATURAL CIUCAȘ - UNUL DINTRE CELE MAI BINE CONSERVATE 



Atelier de creație
VOM CONSTRUI JUCĂRII



Atelier de autocunoaștere
DEZVOLTARE PERSONALĂ PE RITMURI MUZICALE, DESENÂND, PICTÂND



În aer liber
VOM PETRECE MULT TIMP ÎN NATURĂ



• Organizăm jocuri şi concursuri ce stimu-
lează spiritul de echipă şi contribuie la o 
mai bună fixare a cunoştinţelor învăţate în 
cadrul atelierelor

• Începem cu energie diminețile făcând gim-
nastică de înviorare 

Activități

Ce învățăm?
• Pregătim împreună un foc de tabără, în-
văţăm să cântăm cântece de tabără

• Ne plimbăm în inima naturii, ne încărcăm 
plămânii cu aer curat, ascultăm cântecul 
păsărelelor

• Descoperim natura, povestea florilor, a arbo-
rilor şi a animalelor din rezervaţia naturală 
a Masivului Ciucaș (arie protejată din cadrul 
proiectului Natura 2000)

• Învăţăm să recunoaştem speciile de copaci
• Învăţăm să recunoaştem urmele paşilor ani-
malelor din pădure, folosind planșe

• Învăţăm despre importanţa respectării na-
turii, despre colectarea deşeurilor şi impor-
tanța      voluntariatului

• Ne iniţiem în secretele orientării cu ajutorul 
busolei şi a semnelor pădurii

• Vizităm Rezervaţia de Zimbri şi Cascadele 
Urlătoarele

• Realizăm aripioare de fluture pe care le purtăm 
cu noi în excursii

• Mergem la stână unde învățăm despre viața 
ciobanilor și a animalelor

• Facem modelaj în lut



Echipa
• Alice Birca – artist – coordonează și realizează ateliere de creație pentru copii

• Profesor Corina Nițu Gyorgy – profesor de biologie, psiholog, 
psihoterapeut în formare

• Profesor Ionescu Toma - profesor și organizator de tabere în cadrul 
Asociației Ciucaș Alpin (20 ani de experiență în organizarea de tabere)                   

• Profesor Buzea Costel – profesor de sport

• Comaniță Ion - ghid local

• Dragoș Teodorescu - bucătar chef, cu peste 25 de ani experiență  
în arta culinară

• Enisa Burtan - sufletul Pastel Chalet



Tarife

Contact și rezervări

• Pachet cameră cu 1 adult + max 2 copii / cameră : 1120 RON + 580 RON/copil
• Pachet cameră cu 2 adulți + max 1 copil / cameră : 1560 RON + 580 RON/copil

*Pachetul include cazare cu pensiune completă pentru adult și copii, între 22 și 
26 august (5 zile, 4 nopți de cazare) și întregul pachet de activități pentru copii.

enisa.burtan@pastelchalet.ro
www.pastelchalet.ro

0724.210.737

Jud. Brașov, Comuna Vama Buzăului, Sat Dalghiu



pastelchalet.ro
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