TABĂRĂ DE VARĂ ”SPORT & FUN”
Cunoscută ca un adevărat leagăn de cultură si civilizatie, Tara Maramuresului vă
oferă o pleiadă de monumente istorice, obiceiuri si traditii unice, prilej de educatie, reflectie
si cunoastere asupra unor vremuri demult apuse. Aici, într-un cadru natural mirific, la
poalele Munților Gutâi, în mijlocul unui peisaj natural unic, se găsește COMPLEXUL
TURIST SUIOR, un loc care contopeste armonios modernul cu traditia, ospitalitatea cu
frumosul, un loc unde natura trăieste si respiră odată cu omul.
La Suior puteti petrece o vacantă deosebită în care utilul să se îmbine cu plăcutul, e
locatia perfectă unde se pot desfătura foarte multe activităti tematice, sportive si de recreere
si pot fi vizitate multe obiective turistice aflate în apropiere.

OFERTA DE VACANTĂ – pensiune completă 5 nopti/ 6 zile:













cazare la hotel de 3 *** - 5 nopţi / 6 zile;
3 mese pe zi (mic dejun, prânz si cină) – meniu prestabilit;
sala pentru diferite activitati, daca se doreste acest lucru;
acces gratuit la Centrul SPA al complexului (biliard, tenis de masă, saună, jacuzzi, sală
de fitness etc.) sub supravegherea însotitorilor;
tehnici de supravietuire in mediul montan, reguli de conduita pe munte si protejarea
meniului, acordarea primului ajutor pe munte, locul recomandat pentru instalarea unei
tabere, etc – toate prezentate de Jandarmeria Montana, in una sau mai multe intalniri;
cina la Cota 1000 cu foc de tabără;
distractie organizată – discotecă;
drumetii pe traseie marcate;
4 urcări cu telescaunul;
acces pt copiii cu vârsta până în 10 ani la jocul gonflabil;
o amintire surptiză de la Suior;

PRETUL VACANȚEI:
550 lei/copil/sejur de 5 nopti/ 6 zile

Observatii:


Oferta poate fi personalizată în functie de grup.



Intrarea in sejur se face cu cina, iar iesirea cu mic dejun, .



Contra cost punem la dispozitie ghizi turistici.



ATENTIE! Noi nu organizăm taberele, noi doar le găzduim.
Oferta este valabila pentru copii cu varsta de pana la 15 ani, intrare duminica sau luni.

Hai în Maramureș, într-un loc cu adevarat minunat!

