Excursie team-building în Toplița, Cabana Farkas
La fel ca și în viața companiilor și în viața unei clase
școlare munca în echipă este vitală. Ca elev te simți în largul
tău în clasă dacă atmosfera este bună, ai prieteni, pe lângă
studii vă puteți distra împreună, există respectul reciproc, nu
vă batjocoriți, nu excludeți colegi și căutați compania
colegilor și dincolo de
programul școlar. Acest
lucru se poate atinge
doar dacă recunoașteți valorile celuilalt, acceptați defectele
celuilalt devenind într-un inteval de timp foarte scurt o echipă
puternică. Acest ajutor vă este dat de către Asociația
ForCamp. Pe parcursul programelor de team-building o să
ajungeți să formați o echipă puternică, vă distrați împreună
iar după sfârșitul de săptămână plină de experiențe vă treziți
că aveți nevoia de compania celorlalți. O să părăsiți tabăra cu experiențe comune și o mutitudine
de informații.
Locație:
Aşezată la cel mai înalt nivel al Topliţei, construcţia e
înconjurată de brazi, din balconul ei se deschide o
minunată privelişte asupra oraşului. La numai 500 de
metri se află Băile Banffy, la 200 de metri este centrul de
spa&welness cu apă termală, rezervatia cascada Toplița
este la 1,5 km, pârtia de schi Toplița se situează la 3 km
de la cabana, iar centrul oraşului este la 2 km. La pârtia
de schi avem posibilitate de echitație. Cabana Farkas din
Toplița, județul Harghita dispune de 7 camere, numărul
total al locurilor este de 28 de persoane. Camerele nu
dispun de baie proprie, la fiecare nivel se află o baie
pentru bărbați și o baie pentru femei. Pentru cei dornici,
care vor să frige grătari, este amplasat un grill. Dupa o zi
plină de adrenalină, ce poate fi mai relaxant decât sa
petreci o seară specială în jurul unui foc de tabără.
Cabana Farkas are parcare privată și este supravegheat
video. Două terase acoperite și o terasă neacoperită stau
la dispoziția turiștilor, unde se pot organiza mese, ședințe, evenimente. În curtea cabanei este
amplasat un ciubăr încălzit, numit și jacuzzi secuisec, care se poate folosi atât vara cât și iarna.

Meniu
Mic dejun

Ziua I.

Prânz

Ziua II.
Platou rece, gem, unt, ceai

Ziua III.
Crenvuști, vinete, ceai

Ciorbă de pui
ardelenească,
Crispy de pui, cartofi aurii
Salată de varză

Gulaș transilvănean
Murătură

Desert
Cină

Spaghete
bolognese

Plăcinte cu ciocolată și
banane
Pizza casei, sirop din
muguri de pin

Program drumeție, joc și team-building:
I. zi:






Intrare in cabana Farkas ora 17.00
Jocuri de socializare, regulament
Cina 19.00
Program team-building
Culcare

II.zi:










Înviorare 8.00
Mic dejun 9.00
Căutare de comori, vizită la cascada termală Toplița
Prânz 14.00
Odihnă
Jocuri team-building,
Cină 19.00
După cerință: foc de tabără, baie în ciubăr, party
Culcare

Papanaș

III. zi:







Înviorare 8.00
Mic dejun 9.00
Războiul numerelor
Evaluare
Prânz 14.00
Pornire spre casă

Ofertă de preț:
Pentru grup 20-30 persoane: 260 lei /persoană/sejur, pentru grup 15-19 persoane: 290 lei/persoană/sejur, 2
nopți all inclusive. Gratuitate pentru 2 însoțitori.
Prețul include: cazare, pensiune completă (masă de 3 ori pe zi), activități, baie în ciubăr, pedagogi, trainer
profesioniști.
Programul și meniul pot suporta schimbări la fața locului.
Prețul nu include: transport
Locul taberei: Cabana Farkas**, Toplița, județul Harghita, str. Vilelor, nr.2
Persoană de contact
Bartha Gergely
organizator
Tel.: 0743 143636
E-mail: office@forcamp.eu
Web: www.forcamp.eu

