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Ofertă Vizită Conacul Carp Țibănești 

- 2019 - 

  

Nr. Copii: minim 20 copii 

Durata excursie: 1 zi 

 

   

 08.30 plecare din Iasi 

 

 

1. 09.30-12.30  Participare la unul dintre atelierele tematice: 

 

1. ”Bate fierul la Conac” 

În cadrul acestei activități, fiecare copil asistă la o 

demonstrație cum se efectuează un cui și cu sprijinul 

fierarului, efectuează manual și ei un cui, trecând prin 

toate etapele. 

 

2. Olărim 

În cadrul acestei activități, copiii asistă la o demonstrație 

de olărit, după care fiecare efectuează o lucrare 

individuală, pe care o ia acasă.  

 

3. Tencuim traditional 

În cadrul acestei activități, sub îndrumarea unui zidar, 

copiii tencuiesc cu tencuială tradițională, o suprafață de 

zid, din cadrul conacului. 

2. 12.30-13.30  Masa de prânz: felul 1, felul2, desert, apă 

3. 13.30-15.30  - Vizitarea conacului și vizitarea atelierului de fierărie 

4. 15.30-16.30 - Jocuri în parcul de lângă conac 

5. 16.30 Plecarea spre Iași 

 

 

Facilități incluse:  

- Transport cu autocarul; 

- TOATE taxele de intrare și participare la activități; 

- Un program de activități distractive pe autocar; 

- 1 animator socio-educativ și o persoană pe partea administrativă din partea Esteli 

AER Club, vor însoți grupul în excursie; 
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Costuri suplimentare: 

- Masa de pranz (felul 1, felul 2, desert) - 15 lei:  

Notă: Porțiile sunt foarte generoase; 

 

Preț: 95 lei (prețul este calculat pentru minim 20 de copii plătitori) 

Pentru rezervare, se încheie contractul și achită un avans de 30%. Restul sumei poate 

fi achitat integral sau în rate până la momentul plecării.  

 

 

 

 

Suntem responsabili pentru amintirile frumoase ale copiilor! 

 

 

 

 

 

Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag alături de noi! 

 

 

 

 

Pentru alte detalii, nu ezitați să ne contactați la tel.: 0725/219.179 sau email: 

contact.esteli@gmail.com! 

mailto:contact.esteli@gmail.com

