TABARA “Sf.Ilie” 2014

1.Locatia
Budapesta

2.Perioada
28 iulie – 2
august*

3.Nr. Locuri
50

4.Participanti
Tineri > 14 ani

5.Pret
500 RON

*nu se suprapune cu tabara copii care e cu o saptamana mai tarziu (de pe 6 august)
1.Locatia
Cazarea este intr-o tabara la 10 km de centrul capitalei intr-o suburbie numita Csilleberci.
Tabara are mai multe hectare de teren in cadrul unui parc. Facilitati: teren de fotbal, terenuri de
volei, baschet, mese de tenis, sala de sport, bazin in aer liber.
Cazarea se face in bungalow: O clădire cu trei camere a trei paturi fiecare și o cameră cu un pat dublu
și canapea. Toate camerele au băi private. Exista si cuptor cu microunde.

2. Perioada
Intentionam sa plecam pe 28 iulie seara (luni) pentru a ajunge marti dimineata la Budapesta.
Urmeaza 4 nopti de cazare 29, 30, 31 iulie, 1 fiind ultima noapte de cazare. Pe data de 2 –
sambata pana in amiaza vom pleca si functie de banii de care dispunem vom mai vizita un
mare oras din zona sau ne vom intoarce direct spre casa. Pe 3 august dimineata (duminica)
cel tarziu vom ajunge acasa.
3. Numarul maxim de locuri este dat de capacitatea autocarului 45-50 persoane.
4. Participantii trebuie sa aiba in mod obligatoriu buletin (deci peste 14 ani) - de la clasa a 9-a in sus,
inclusiv studenti si 2-3 familiii tinere.
5. Pretul de 500 RON include cazare 4 nopti + transport autocar +3 mese pe zi (cu o exceptie cand
vizitam orasul si pranzul a fost eliminat din pret). Pentru ziua de marti prima masa va fi seara – cina,
pana atunci vom manca sandwich-uri facute acasa.
Pretul nu include bilete de intrare, inghetata si alte dulciuri in oras, etc.
INSCRIERILE se fac la Adriana Ilisei. La inscriere trebuie sa depuneti minim 50 - 100 RON in termen
de o luna.

*Am atasat meniul probabil
*Pentru a se onora meniul vegetal e nevoie de min. 10 persoane



MENIU PROBABIL

luni
cina : Normal : Piept de pui cu sos de branza , piure de cartofi , legume murate , fructe
Vegetarian : spanac lasagna cu brânză sos , fructe
marți
Mic dejun : Continental ( cârnați sau salam , branza , margarina , gem , ceai sau lapte , 2 role pat sau
pâine )
Pranz : supa de legume
Normal : Cordon Bleu ( piept de pui ) , garnitură mixtă , legume murate
Vegetarian : caserola varză acră cu smântână și soia
cina :
Normal : tomate piept de pui busuioc , penne paste , fructe
Vegetarian : brânză , orez și mazăre , sos tartar , fructe
miercuri
Mic dejun : Continental
Pranz : supa de fructe
Normal : Felii de legume prajite , orez cu legume , murate
Vegetarian : legume Dill fel de mâncare de dovleac
cină
Normal : tocană de porc , paste , legume murate , fructe
Vegetarian : Salata maioneza franceză , mingi de falafel , fructe

joi
Mic dejun : Continental
Pranz : supa de Zucchini
Felii de chimen friptura de porc , cartofi fierti , sos de mere scorțișoară : Normal
Vegetarian : Bacskai orez și cub de soia , legume murate
cină
Normal : piept de pui la gratar cu legume fierte , orez brun ,
Vegetarian : Sviss caserola de cartofi , fructe
vineri
Mic dejun : Continental
Pranz : supa de fasole Jókai cu taitei
Normal : Cottage găluște de brânză , sos de piure de fructe
Vegetarian : paste cu cremă de ciuperci stridii și cimbru
cină
Normal : Gyros tavă , friptură de cartofi , fructe
Vegetarian : Chick fleică , paella de legume , fructe

OBIECTIVE TURISTICE



Va rog sa consultati singuri obiectivele turistice din Budapesta pe internet – gasiti multe
detalii si review-uri folositoare ce va vor ajuta sa decideti singuri daca merita

Palatul Parlamentului
Castelul BUDA
Bazilica Sf Stefan
Tropicarium (Acvariu)
Insula Margareta
Gradina Botanica
Gradina Zoo
Citadela din mt. Gellert
Bastionul Pescarilor
Podul cu lanturi
Cheiul Dunarii, etc.

