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TABARĂ
Dorim să oferim copiilor încă o vacanţă de neuitat, iar 
pentru aceasta ne vom întoarce în spaţiul încărcat de 
poveste pe perioada celor 6 zile (5 nopti). În tabere vrem 
să le dăm ocazia copiilor să se bucure de natură și de 
aer curat în condiții de siguranță, departe de tumultul 
orașului. 

Complexul Turistic Grand Hotel Perla Ciucasului unde 
organizăm tabara este situat la 12 Km de orasul Brasov si  
deschide porțile către paradisul naturii. Peisajul expresiv 
al munților, aerul curat și apa cristalină al izvorului 
Tărlung din munții Ciucaș te vor purta într-o călătorie 
relaxantă înconjurată de confort și recreare. Complexul 
se intinde pe o suprafata de 32 ha cu o curte generoasă, 
potrivită pentru jocuri, sporturi , distracție în aer liber 
cat si de piscine care ofera copiilor dumneavoastra 
posibilitarea de relaxare.
Pentru siguranța celor mici și pentru ca ei să se bucure pe 
deplin de spațiu, pe perioada taberei au acces în pensiune 
doar copiii din grupul de tabără  , parintii insotitori si 
cadrele didactice.

3890 LEI/COPIL/6 ZILE
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Cină: 
Piept de pui gratinat 150 gr 
Cartofi la cuptor 150 Gr  
Salată de varză albă  
Plăcintă cu brânză 

Mic Dejun: 
Cereale, Lapte (simplu /cacao), 
Ceai, Gem, Unt, Caș, Cașcaval, 
Caș Afumat, Urdă dulce, Şuncă, 
Ardei gras, Castraveți, Roșii, 
Cozonac de carne cu legumă, 
Salam, Cafea la profesori și 
voluntari 
(o cafetieră afară)

Prânz:
Ciorbă de văcuță țărănească  
50 gr/250 gr,  
Șnițel din piept de pui 150 gr, 
Pilaf 120 gr,  
Salată de vară 150 gr,  
Fruct 

Cină: 
Piept de pui gratinat 150 gr 
Cartofi la cuptor 150 gr 
Salata de varza alba 
Placinta cu branza
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Mic Dejun: 
Cereale, Lapte (simplu /cacao), 
Ceai, Gem, Unt, Caș, Cașcaval, 
Caș Afumat, Urdă dulce, Şuncă, 
Ardei gras, Castraveți, Roșii, 
Cozonac de carne cu legumă, 
Salam, Cafea la profesori și 
voluntari 
(o cafetieră afară)

Prânz:
Supă de pui cu tăiței și cărnița 
50 gr/250 gr,
Friptură de porc la tavă 
150 gr,
Paște făinoase 
150 gr,
Fruct 

Cină: 
Piept de pui la grătar 150 gr 
Orez sârbesc  120 gr 
Castraveți murați 

Mic Dejun: 
Cereale, Lapte (simplu /cacao), 
Ceai, Gem, Unt, Caș, Cașcaval, 
Caș Afumat, Urdă dulce, Şuncă, 
Ardei gras, Castraveți, Roșii, 
Cozonac de carne cu legumă, 
Salam, Cafea la profesori și 
voluntari 
(o cafetieră afară)

Prânz:
Ciorbă de pui a la grec 
50 gr/250 gr 
Pulpă de pui la cuptor 150 gr 
Pilaf  120 gr 
Salată de roșii 
Plăcintă cu mere 
Cină: 
Pulpă de porc la grătar 150 gr 
Piure de cartofi 150 gr 
Salată de varză albă 
Prăjitură  

MENIU TABARĂ
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Mic Dejun: 
Cereale, Lapte (simplu /cacao), 
Ceai, Gem, Unt, Caș, Cașcaval, 
Caș Afumat, Urdă dulce, Şuncă, 
Ardei gras, Castraveți, Roșii, 
Cozonac de carne cu legumă, 
Salam, Cafea la profesori și 
voluntari 
(o cafetieră afară)

Prânz:
Supă de pui cu găluște 50 
gr/250 gr 
Șnițel porc 150 gr 
Cartofi prăjiți 150 gr 
Salată de asortată (roșii, 
castraveți, etc) 
Chec

Cină: 
Pulpe de pui 150 gr 
Cartofi la cuptor 150 gr 
Salată de varză  

Mic Dejun: 
Cereale, Lapte (simplu /cacao), 
Ceai, Gem, Unt, Caș, Cașcaval, 
Caș Afumat, Urdă dulce, Şuncă, 
Ardei gras, Castraveți, Roșii, 
Cozonac de carne cu legumă, 
Salam, Cafea la profesori și 
voluntari 
(o cafetieră afară)
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Conditii de cazare

Meniul de tabară

Taberele organizate în 2018-2019 se vor desfășura in cadrul complexului care cuprinde un hotel si 4 vile de 3 stele. Cazarea se va face în camere 
pentru 2-4 copii, cu baie proprie, în paturi single sau matrimoniale.  

Toate camerele sunt dotate cu televizor și încălzire centrală, iar printre facilitățile de la complex se numără accesul la piscine în aer liber,  curte, sală/
loc de joacă, foișor, internet wireless și diverse facilități de agrement (tenis de camp (cu zgura) , tenis masă, teren de fotbal etc).

Pe parcursul taberei, copiii beneficiază de 3 mese pe zi. 

Deoarece niciun preparat nu este mai gustos decât cel de la bunica, deschidem apetitul copiilor cu preparate tradiționale, 100% naturale, făcute în 
casă. Recomandăm cu căldură sarmalele bogate în gustul copilăriei, sau platouri tradiționale cu elemente din carne de pui/porc cu legume crocante 
urmat de dulcuri preparate in bucataria proprie și fructe proaspete.
 
Meniul de tabără este conceput de un medic pediatru cu specializare în nutriție pentru copii și adolescenți, iar toate alimentele și ingredientele sunt 
proaspete și naturale.

Putem acoperi toate nevoile speciale și de dietă ale copiilor.  

GHCP



GHCP

Fiecare tabără durează 6 zile/5 nopti (duminică-vineri)

Seria I   – 16.06 – 21.06.2019
Seria II  –  23.06 – 28.06.2019
Seria III –  30.06 – 05.07.2019
Seria IV  – 07.07 - 12.07.2019
Seria  V – 14.07 – 19.07.2019
Seria VI – 21.07 -  26.07.2019
Seria VII – 28.07 - 02.08.2019
Seria VIII – 04.08–09.08.2019
Seria  IX – 11.08 - 16.08.2019
Seria  X –  18.08 - 23.08.2019
Seria XI –  25.08 - 30.08.2019
Seria XII – 01.09 – 06.09.2019
Seria XIII – 08.09 – 13.09.2019
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Obiectivele taberei: Când se desfășoară tabăra

-Familiarizarea cu natura 
-Stimularea creativităţii prin 
intermediul activitatilor 
desfasurate prin joc.
-Deprinderea unor notiuni 
utile in viata de zi cu zi.
-Relaxare, voie buna, 
distractie!
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Activități sportive:

Jocuri Interactive:

Jocuri Interactive:

Fotbal, volley, tennis, badminton
Cursă cu sacul
Piscină în aer liber

Baba Oarbă
Jocul cu mingea
Ghicește cine sunt
Schimbă locul
Cascada cuvintelor

Discotecă
Scene de teatru
Karaoke



9GHCP

Cine sunt adulții care îi însoțesc pe copii în tabără:

Tarif: 890/participant/sejur si include:
Se acorda o 
gratuitate la 10 copii

Pretul nu include:

Cum îl poți înscrie pe copilul tău?

În fiecare tabără, copiii vor fi însoțiți de cadrele didactice care insotesc 
grupurile de elevi.
In fiecare tabără există cel puțin un însoțitor adult calificat pentru a acorda 
primul ajutor. 

-Cazare, trei mese pe zi 
-Un supraveghetor ( cadru didactic ) la o grupa de 10 copii 
-Apa, ceai, compot  
-Foc de tabara
-Diplome si alte surprize

Taxa poate fi achitată și în rate, după cum urmează:

-este necesar un avans de 300 de lei pentru a rezerva locul 
în tabără; avansul este nerambursabil

-restul de pret cu până la 14 zile înainte de începerea 
taberei

Transportul pana la locatia taberei (la cerere se poate 
facilita contracost transportul).
Acces piscina exterioara : 15 lei/copil/zi  - vara

La adresa de e-mail : office@grandhotel-perlaciucasului.ro
La telefon : 0268365600 / 0758144001
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GRAND HOTEL PERLA CIUCAŞULUI
Str. Tărlungului, Nr. 110 A, Tărlungeni, Brașov
T: 0040 268 365 600 | M: 0040 758 144 001
office@grandhotel-perlaciucasului.ro
www.grandhotel-perlaciucasului.ro


