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Consiliul Judeţean Covasna
Kovászna Megye Tanácsa
Covasna County Council

Şcoala Populară de Arte şi Meserii
Művészeti és Népiskola
Art School

OFERTĂ DE TABĂRĂ 2017
CELE 7 MINUNI ALE JUDEȚULUI
COVASNA

Ro-520050, Sfântu Gheorghe, P-ţa Libertăţii Nr. 9, judeţul Covasna
tel./fax: +40 267 351 560, e-mail: csipkestabor@gmail.com
www.artecovasna.ro / www.nepiskola.com

Consiliul Judeţean Covasna
Kovászna Megye Tanácsa
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Şcoala Populară de Arte şi Meserii
Művészeti és Népiskola
Art School

Dotările Taberei „Csipkés” din Zăbala:
Cazare: În luna noiembrie a anului 2016, locurile de cazare s-au clasificat în două categorii de către
Ministerul Turismului:
Hostel – 2 * - 24 locuri, în 4 dormitoare. Aici se găsesc 3 dormitoare cu 7 paturi și un dormitor cu 3
paturi. Hostelul este alcătuit din clădirea principală a taberei.
Căsuțe de camping – 3 * - 36 locuri, în 12 căsuțe de camping. Căsuțele de camping au 3 locuri fiecare.
Clădirile se găsesc în stânga și în dreapta Hostelului, pe teritoriul taberei.
Mobilierul și dotarea spațiilor de cazare sunt identice.
Facilități sanitare: Grupul sanitar se găsește în clădire individuală, separat pe sexe.
Facilități de catering: Sala de mese se găsește în clădirea principală.
Posibilități de agrement: Pavilion cu 10 locuri și masă în spatele clădirii principale. Totodată tabăra are
un teren de sport pe gazon natural și scenă în aer liber.
Accesibilitate:
cu autoturism sau autobuz: Între Covasna și Târgu Secuiesc pe DJ 121, în satul Zăbala, înainte
de ieșirea din localitate, la intersecția către Sala sporturilor „Kónya Endre”, la tabără se ajunge după
parcurgerea celor 3 km pe strada Hegymege.
cu tren: Gara CFR din Zăbala se găsește la doar 6 km de tabără. Transportul grupurilor se poate
efectua contra cost, prin mai multe mijloace de transport. Solicitarea în acest sens se anunță din timp.

Pachet de servicii

Cazare cu pensiune
completă

Oferta 2017
52 Lei / pers / zi Cazare
53 Lei / pers / zi
55 Lei / pers / zi

Pachetul conține
= 17 lei / pers. (În cazul

grupurilor între 40 și 60 de persoane
plătitoare)
Cazare = 18 lei / pers. (În cazul
grupurilor între 20 și 40 de persoane
plătitoare)
Cazare = 20 lei / pers. (În cazul
grupurilor între 10 și 20 de persoane
plătitoare)

Mic dejun, prânz, cină = 35 lei / pers
Oferta este valabilă în perioada: 01. Mai 2017. - 30. Septembrie 2017
Oferta nu conține meniu festiv. Acest serviciu este posibil la cerere, contra cost, cu discuție prealabilă cu
responsabilul de catering.
Serviciul de masă este organizat prin catering. Alegerea firmei de catering se face de către client direct
dintre firmele autorizate, recunoscute calitativ și de noi.
Gratuitate: După 10 persoane plătitoare, a 11-a persoană (adult) beneficiează de gratuitate la serviciile
de cazare și masă.
Oferta este valabilă în cazul grupurilor de preșcolari și elevi, respectiv de tineret.
Rezervarea este valabilă doar în cazul în care s-a încheiat un contract între beneficiar și prestator și după
plata unui avans de 30% din valoarea contractului.
Oferim ajutor privind organizarea și îndrumarea vizitei la ”Cele șapte minuni din Trei Scaune” și oferim
bilete de intrate gratuit.
Ro-520050, Sfântu Gheorghe, P-ţa Libertăţii Nr. 9, judeţul Covasna
tel./fax: +40 267 351 560, e-mail: csipkestabor@gmail.com
www.artecovasna.ro / www.nepiskola.com
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CELE 7 MINUNI ALE JUDEȚULUI COVASNA 2017
Tabăra Centrul de agrement Csipkés din Zăbala
Cele 7 minuni ale județului Covasna:








Conacul Damokos Gyula din Cernat – Muzeul etnografic Haszmann Pál
Biserica fortificată romano-catolică Sfântul Imre din Ghelința – patrimoniu UNESCO
Calea ferată îngustă Covasna – Comandău și mocănița care circulă pe ea
Biserica fortificată unitariană din Aita Mare
Mestecănișul de la Reci
Cheile Vârghișului
Muntele Puturosu și împrejurimile sale din zona Băile Balvanyos.

Posibilități de agrement și recreere în apropierea Taberei Csipkés din Zăbala:














Parcul dendrologic din curtea castelului Roy Chowdhury Mikes
Iazuri de pește Dénes
Ferma de cai de la Patru case din Zăbala
Programe de paintball
Sauna și baia populară de la Peteni
Biserica reformată fortificată din Zăbala
Muzeul etnografic ceangăiesc din Zăbala (case tradiționale ceangăiești și secuiești)
Drumeție tematică din Pava
Drumeție sau excursie cu căruțe către Tamașfalău
Drumeție sau excursie cu căruțe către Surcea
Drumeție la Ghelința din tabără (vizitarea comunei)
Drumeție montană până la Vârful Piatra Șoimului (1378 m)
Drumeție montană până la vârful Zârna (1602 m)

Informații și rezervări: Școala Populară de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe
Kiss András István – Inspector de specialitate: 0267.351.560 / 0722.300.661
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