
Perioada
29.06.2020 - 03.07.2020

și
27.07.2020 - 31.07.2020

Program
2-3 ani: 

Program scurt: 08.00 - 13.00
4-12 ani: 

Program scurt: 08.00 - 13.00
Program prelungit: 08.00 - 16.00

Activități
• Excursie la ferma de vaci;
• Plantat semințe/răsad în mini 
solarul copiilor;
• Plimbare cu poneiul;
• Îngrijirea animalelor la 
mini-fermă;
• Proiecte de meșteșugărit și 
gastronomie tematică;
• Experiențe senzoriale;
• Lectură și povești la gura focului;
• Petrecere ca "La Fermă"; 
Vineri seară, petrecere tematică 
BONUS: "Seara la ceaun cu Mircea 
Dinescu"*.

*BONUS-ul este pentru 1 copil + 2 adulți, sau 2 copii + 1 
adult, dacă s-a achiziționat săptămâna tematică.

Preț/săptămână
2-3 ani: 400 lei

4-12 ani: 
Program scurt: 400 lei 

Program prelungit: 600 lei

Vârstă
2-3 ani | 4 - 12 ani

Locuri disponibile
2-3 ani: 8 locuri

4-12 ani: 24 locuri

Vineri, 03.07.2020 și vineri, 31.07.2020, 
între orele 18.00 - 20.00 

"Seara la ceaun" cu Mircea Dinescu*

Seara tematică

Preț seara tematică
*Dacă doriți să achiziționați 
bilete suplimentare pentru 
"Seara la ceaun cu Mircea 
Dinescu", costul este de

20 lei/adult si 10 lei/copil.

Perioada
06.07.2020 - 10.07.2020

și
03.08.2020 - 07.08.2020

Program
2-3 ani: 

Program scurt: 08.00 - 13.00
4-12 ani: 

Program scurt: 08.00 - 13.00
Program prelungit: 08.00 - 16.00

Activități
• Distracție la piscină și tobogan 
gonflabil cu apă;
• Baloane uriașe de săpun;
• Experimente științifice cu apă;
• Întâlnire cu animale subacvatice;
• Meduze luminoase;
• Pictură tematică pe față;
• Gastronomie tematică;
• Experiențe senzoriale;
• Lectură și filme documentare;
• Petrecere "Under the Sea"; 
Vineri seară BONUS: "Movie Night"*;  
EXTRA COST: "Camping Night"**.

*BONUS-ul pentru 1 copil + 2 adulți sau 2 copii + 1 adult, dacă 
s-a achiziționat săptămâna tematică.

Preț/săptămână
2-3 ani: 400 lei

4-12 ani: 
Program scurt: 400 lei 

Program prelungit: 600 lei

Vârstă
2-3 ani | 4 - 12 ani

Locuri disponibile
2-3 ani: 8 locuri

4-12 ani: 24 locuri

Vineri, 10.07.2020 și vineri, 07.08.2020, 
între orele 20.00 - 21.30 "Movie Night"* 

& 22.00 - 09.00 "Camping Night"**

Seara tematică

Preț seara tematică
 *Dacă doriți să achiziționați bilete 
suplimentare pentru "Movie Night", 

costul este de  10 lei/ copil sau adult. 
** Pentru "Camping Night" tariful este 
separat  și costa 30 lei/copil neînsoțit 
și 50 lei/familie (1 copil & 2 adulti sau 
1 adult & 2 copii). Copilul neînsoțit va 

fi cazat in cortul mare. Cei care 
doresc să vină cu familia, vor veni cu 

propriul cort în zona de campare 
special amenajată.

Perioada
13.07.2020 - 17.07.2020

și
10.08.2020 - 14.08.2020

Program
2-3 ani: 

Program scurt: 08.00 - 13.00
4-12 ani: 

Program scurt: 08.00 - 13.00
Program prelungit: 08.00 - 16.00

Activități
• Echitație, tenis, ciclism;
• Jocuri de curte: darts, sacii, 
lingura și oul, popice;
• Jocuri de echipă: badminton, 
basket, fotbal;
• Yoga, Aerobic, Dans;
• Gastronomie tematică;
• Experiențe senzoriale;
• Lectură și filme documentare;
• Petrecere Sportivă; 
Vineri seară BONUS: "Movie Night"*.

*BONUS-ul este pentru 1 copil + 2 adulți, sau 2 copii + 1 adult, 
dacă s-a achiziționat săptămâna tematică.

Preț/săptămână
2-3 ani: 400 lei

4-12 ani: 
Program scurt: 400 lei 

Program prelungit: 600 lei

Vârstă
2-3 ani | 4 - 12 ani

Locuri disponibile
2-3 ani: 8 locuri

4-12 ani: 24 locuri

Vineri, 17.07.2020 și vineri, 14.08.2020, 
între orele 20.00 - 21.30 "Movie Night"* 

Seara tematică

Preț seara tematică
*Dacă doriți să achiziționați 
bilete suplimentare pentru 

"Movie Night", costul este de  
10 lei/ copil sau adult.

Perioada
20.07.2020 - 24.07.2020

Program
2-3 ani: 

Program scurt: 08.00 - 13.00
4-12 ani: 

Program scurt: 08.00 - 13.00
Program prelungit: 08.00 - 16.00

Activități
• Excursie Muzeul prin lentila 
copiilor;
• Fashion Show - creații originale;
• Construcții 3D;
• Artă nonconformistă;
• Lectură și filme documentare;
• Experiențe senzoriale;
• Gastronomia ca artă;
• Galerie de artă și petrecerea 
artiștilor; 
Vineri seară BONUS: "Movie Night"*.

*BONUS-ul este pentru 1 copil + 2 adulți, sau 2 copii + 1 adult, 
dacă s-a achiziționat săptămâna tematică.

Preț/săptămână
2-3 ani: 400 lei

4-12 ani: 
Program scurt: 400 lei 

Program prelungit: 600 lei

Vârstă
2-3 ani | 4 - 12 ani

Locuri disponibile
2-3 ani: 8 locuri

4-12 ani: 24 locuri

Vineri, 17.07.2020 și vineri, 14.08.2020, 
între orele 20.00 - 21.30 "Movie Night"* 

Seara tematică

Preț seara tematică
*Dacă doriți să achiziționați 
bilete suplimentare pentru 
"Movie Night", costul este 
de  10 lei/ copil sau adult. 
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