
Organizatorii taberei „Aventură în natură” 
vă invită din nou la munte 

 

     Vă invităm să veniţi cu noi într-o tabără deosebită, la Cheile Turzii. Vom 
vedea aici locuri unice: Centrul oraşului Turda, Salina Turda, Grădina 
zoologică, Palatul voievodal, Castrul roman Potaissa, Cheile Turzii, Cheile 
Turenilor, Mormântul lui Mihai Viteazul, Cascada Ciucaş şi multe alte locuri 
minunate. Vom sta la pensiunea Laura din satul Petreştii de Jos, foarte 
aproape de Cheile Turzii, unde ne vom distra bălăcindu-ne în jacuzzi, vom 
beneficia de tot confortul şi vom fi răsfăţaţi cu delicioasele preparate din 
bucătăria pensiunii. 
 
 

    Localizarea şi cazarea 
 

     Pensiunea Laura situată în satul Petreştii de Jos, la câteva minute de mers pe jos până 
la Cheile Turzii, ne aşteaptă, oferindu-ne confortul celor patru margarete cu care este 
clasificată. Astfel, tabăra noastră beneficiază de camere cu 2 – 3 paturi, cu baie proprie, 
Tv, încălzire centrală. Pensiunea mai dispune de restaurant, bar, club, parcare, terasă, 
grătar, teren de sport, mese de ping-pong, biliard, jacuzzi, grădină, loc amenajat pentru 
joacă, toate acestea formând locul ideal pentru o tabără de copii. 
 

 
 

  



 
 

  
 

 
 

Pensiunea este situată la marginea localităţii, departe de traficul aglomerat, într-o 
oază de linişte şi aer curat. Apropierea de Cheile Turzii (cca 15 min. de mers pe jos), unul 
dintre cele mai frumoase locuri din ţară, amenajările şi dotările deosebite fac din această 
pensiune locul ideal pentru tabăra noastră.  



     Masa: 
     În cele 6 zile de tabără, copiii vor avea asigurate cele 3 mese principale şi o gustare. 
 
Micul dejun va fi tip Bufet şi va conţine 2 – 3 feluri de şuncă, 2 – 3 feluri de salam, 
caşcaval, brânză, pate de ficat, unt, gem, miere, cremă de ciocolată, ceai, lapte, suc de 
fructe. Micul dejun va fi servit între orele 9:00 – 10:00. 
Prânzul va fi format din felul I (Ciorbă de perişoare, ciorbă ţărănească, ciorbă de pui a la 
grec, supă de pui cu tăiţei, ciorbă de fasole, ciorbă de zarzavat), felul al II-lea (Friptură la 
tavă de pui sau porc, şniţel de pui sau porc, chifteluţe, paste cu carne, grătar cu garnituri 
din piure de cartofi, legume,  cartofi  natur  sau  cartofi  ţărăneşti,  orez,  salate  de  roşii,  
varză  sau murături) şi felul al III-lea care va fi un desert (prăjituri de casă, cornuleţe, 
plăcinte, clătite, etc..). Prânzul va fi servit, în general, la ora 14:00 dar uneori, va fi 
decalat cu 30 – 40 de minute, în funcţie de program. 
Gustarea va fi formată din fructe şi va fi servită după programul de odihnă, în jurul orei 
16:30. 
Cina va cuprinde un fel principal (Şniţel, friptură, pulpe de pui la cuptor, cu garnituri 
diverse) urmat  de  un  desert  (griş cu lapte, orez cu lapte, plăcinte, etc..). Cina se va 
servi între orele 19:00 – 20:00, în funcţie de activităţi. 
 

 Mâncarea este gătită zilnic, din produse proaspete. Bucătăria taberei şi sala de mese 
sunt extrem de curate şi foarte riguros controlate.  

 
Activităţi: 
 

Drumeţie în Cheile Turzii: Cea mai interesantă şi spectaculoasă activitate va fi 
explorarea Cheilor Turzii. Rezervaţia naturală Cheile Turzii situată în Nord-estul munţilor 
Trascău, de-a lungul văii Hăşdatelor, este o minune a naturii, unul dintre cele mai frumoase 
locuri din ţară şi din întreaga lume. Cheile Turzii se întind pe o lungime de 2.8 km, oferind 
un peisaj de o frumuseţe rară, un relief carstic cu stânci înalte şi abrupte, creste ascuţite, 
turnuri de piatră, văi adânci, grohotişuri, arcade spectaculoase, contraforturi, platouri 
carstice, pereţi înalţi si abrupţi ce se înalţă până la 250m, peste 50 de peşteri şi grote, şi 
multe alte forme. 

 

 
  
 

 



  
 

 
 
 

     Vizită la Salina Turda: Salina Turda este cea mai celebră destinaţie a turiştilor care 
vizitează zona şi aceasta pentru că amenajarea este de excepţie. Salina este una dintre 
cele mai spectaculoase şi mai bine exploatate turistic din Europa. Este un adevărat muzeu 
al mineritului în sare. Starea excelentă de conservare a lucrărilor miniere şi a utilajelor 
utilizate la transportul sării, alături de grija cu care s-au efectuat lucrările de pregătire a 
salinei pentru a deveni obiectiv turistic, au făcut ca istoria şi legenda să se împletească 
armonios aici.  
 

 
 
 



  
 

  
 

 
 
 



     Castrul roman Potaissa: Unul dintre cele mai importante monumente arheologice din 
epoca romană este acest castru al legiunii a V-a Macedonica, având dimensiuni 
impresionante: peste 23 Ha. A fost cel mai mare castru de legiune cu folosinţă îndelungată 
de pe teritoriul Daciei. 
 

  
 

  
 
     Oraşul Turda: Cele mai vechi descoperiri arheologice din zonă au peste 60 000 de ani. 
Vase ceramice şi inscripţii descoperite în peşterile din Cheile Turzii şi în zona oraşului 
Turda atestă acest lucru. S-au găsit apoi vestigii dacice şi romane, precum şi numeroase 
izvoare istorice medievale. Istoria modernă este, de asemenea, puternic legată de aceste 
locuri. O plimbare prin acest vechi oraş, va fi un bun prilej de a afla lucruri interesante.  
 

  
 



 
 

  
 

  
 
     Oraşul Turda este al 2-lea oraş ca mărime din judeţul Cluj, după Cluj Napoca, are o 
populaţie de cca. 60 000 de locuitori şi este amplasat de-a lungul celei mai importante 
artere de circulaţie rutieră a României care leagă capitala de Europa occidentală. 



     Palatul Voievodal (Princiar) din Turda, (Muzeul de Istorie) este cel mai valoros edificiu 
de cultură și arhitectură medievală al Turzii. A fost o perioadă reședința principelui 
Ardealului Sigismund Bathory (1581-1597 și 1599-1602) dar iniţial a fost construit pentru 
Vama Sării de la Turda. 
 

 
 

 
 
     Grădina zoologică/Ferma de animale: La câţiva kilometri de tabără, în mijlocul 
pădurii, se află o fermă de animale, unde putem vedea câteva sute de animale din diverse 
specii, atât domestice cât şi sălbatice, majoritatea din fauna autohtonă. Aici putem vedea 
cerbi şi căprioare, Iepuri, ponei, mufloni, porcuşor de Guineea, lame şi multe altele. Putem 
să ne jucăm cu unele dintre animale, să le hrănim şi să ne fotografiem cu ele, putem să 
călărim poneii. Tot aici sunt şi câteva trasee de parc aventura cu jocuri şi tiroliene. 
 

 



 

 
 

 
 
     Mormântul lui Mihai Viteazul: Monumentul nou (obeliscul) a fost inaugurat pe data de 5 
mai 1977. Înalt de 1601 cm (evocă anul morţii 1601), obeliscul este opera sculptorului 
Marius Butunoiu. Este confecţionat din beton armat, placat cu travertin de Ruşchiţa, pe un 
soclu dreptunghiular din tuf vulcanic. Are trei laturi, simbolizând cele trei principate 
române unite sub Mihai Viteazul în anul 1601. La baza fiecărei laturi se află stemele celor 
trei principate române. Iniţial, pe acest loc, soţia voievodului (Doamna Stanca), cu învoirea 
principelului Transilvaniei Gabriel Báthory, a reuşit să ridice o capelă în stil bizantin, 
distrusă ulterior, de către naţionalişti fanatici maghiari. 
 

 



  
 

 
     Cheile Turenilor: Aproape la fel de spectaculoase ca şi Cheile Turzii, doar mai puţin 
cunoscute, Cheile Turenilor sunt, pe lângă un veritabil leagăn de istorie, un monument al 
naturii care nu trebuie ocolit. Pentru că ne aflăm în apropiere, vom dedica o jumătate de zi 
vizitării acestor locuri minunate, prilej pentru o gustare şi zbenguială în aer liber. 
 

  
 

  



     Cascada Ciucaş: Un alt loc minunat pe care trebuie să îl vedem este Cascada Ciucaş, 
situată în apropierea taberei. 
 

  
 
     Jocuri în aer liber şi serate: Cele mai distractive momente vor fi, desigur, jocurile de 
tabără. Întrecerea pe echipe şi jocurile cele mai amuzante vor face deliciul celor două 
dupăamieze iar seara, după cină vom avea parte din nou de acţiune, dans şi voie bună. 

 
   Focul de tabără: În ultima seară, nu poate lipsi focul de tabără, urmat de Carnaval, 
prilej de veselie, cântece şi distracţie.  
 



  
 

 
 
  Serii şi tarife 2015 

 
  

Serie unică:   20 - 25 iulie 
     
          

 Preţul taberei (fără transport) = 1100 lei 
 Transportul dus-întors (tren + microbuz) = 175 lei 
 
 
 
 
 

Preţul taberei include: Cazare 5 nopţi; 3 mese pe zi + gustare; 
Animatori pentru activităţile taberei; Ghizi montani cu experienţă, pentru 
drumeţiile la munte, CD cu poze din timpul taberei; Tricou cu însemnele 
taberei; Diplomă de participare. 
 

Alte activităţi opţionale, neincluse în preţul taberei: 
- Excursie la Alba Iulia (se vizitează Cetatea Alba Carolina, Sala Unirii, 

Traseul celor Trei Fortificaţii, Catedrala Încoronării, Catedrala 
Romano Catolică) 

- Excursie la Cluj (se vizitează Grădina Botanică) 
 
 

Informaţii suplimentare şi înscrieri: 0722 393 048 
www.naturaventura.ro 
 

 


