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TABĂRĂ DE IARNĂ DE VIS PENTRU COPILUL TĂU 

Perioada 02-07 ianuarie 2017 

Anul acesta vă propunem o nouă tabară, de sport si nutritie, la Câmpina, unde timp de 
6 zile vă veți bucura de excursii, drumetii, activitati sportive si creative, săniuș, relaxare și 
bună dispoziție! 

Misiunea taberei de iarnă de sport și nutriție este de a învăța copiii să desfașoare 
activități de relaxare împreună și de a le induce comportamente de viață sănătoase (nutriție, 
mișcare, echilibru emoțional) pe care să le mențină și acasă, totul într-un mod distractiv. 

În cadrul taberei relaxare și nutriție gătim mâncăruri sănătoare, gustoase și dozăm 
corespunzător fiecare masă. 

           Cazarea se face în complexul SEVA HOTEL RESTAURANT & HEALTH CLUB, ce 
oferă următoarele  condiții : 

 camere de 3* cu 7-8 locuri (14-16 copii) dotate cu baie proprie, uscator de par, 
TV cu LCD, frigider, acces WI-FI gratuit. 

 camere single & double, de 3* pentru antrenori/profesori 
 masă (pensiune completă) 
 în cadrul complexului, acces la clubul copiilor Seva Kids -  un spațiu destinat 

copiilor, dotat cu o multitudine de jucării, jocuri interactive și care permite 
desfășurarea mai multor tipuri de activități; 

 acces la sala fitness a complexului și servicii fitness pentru copii, cu antrenori 
specializați.  

 
ALTE ACTIVITĂȚI IÎN CADRUL TABEREI:  

 Vizite la Castelul Peleș din Sinaia, Castelul Iulia Hașdeu și la Casa memorială 
Nicolae Grigorescu din Câmpina; 

 Vizita la o fabrica de preparate din carne si degustari de produse; 
 Curs de nutriție sănătoasă cu nutriționistul complexului Seva și activități 

gastronomice, în cadrul bucătăriei restaurantului; 
 Activități de creație și îndemânare; 
 Activități sportive și recreative în aer liber pe terenul de sport cu pista de atletism 

alăturat coplexului și în zona de agrement a orașului, platoul Muscel. 
 Carnavalul copiilor- muzică, dans și parada costumelor pe care și le vor confecționa 

chiar copiii; 
       Serile vom organiza jocuri, concursuri cu premii și petreceri de tabără și vom 

viziona pe videoproiector pozele și filmulețele făcute în timpul zilei. 

OPȚIONAL ȘI CONTRA COST: 
 acces bazin (aflat la 100m de hotel)  
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PREȚ PACHET : 
700 lei  / 6 zile, 5 nopti  de cazare/copil 
Pentru relații suplimentare și rezervări vă stăm la dispoziție la nr de tel: 0727 735 799 
sau pe adresa de e-mail: office@hotelclubseva.ro 
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