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Ofertă Excursie Suceava 

- 2019 - 

  

Nr. Copii: 20-30 

Durată excursie: 1 zi 

 

   

 08.00 plecare din Iasi 

 

 

Ob. 1 Observatorul Astronomic 
 

Copii urmăresc o proiecție a cerului, a 

sistemului solar, a planetelor vizibile și a 

sateliților și ascultă în paralel explicațiile 

ghidului, pe înțelesul lor și extrem de 

utile. 

 Masa de prânz  Restauran Vivendi 

Ob. 2 Fabrica de înghețată Betty 
Ice/Natanael 
 

Vizitarea fabricii. Copiii primesc o 

înghețată gratis. 

Ob.3 Muzeul satului bucovinean 
 

Vizitarea muzeului – o reproducere a unui 

sat bucovinean, cu case și alte construcții 

tradiționale. În fiecare casă este 

exemplificat cu manechine și efecte 

sonore, un moment al vieții, precum 

nașterea, nunta sau moartea.  

Ob.4 Cetatea Sucevei 
 

Vizitarea cetății. În unele încăperi, cu 

ajutorul hologramelor sunt reprezentate 

scene cu tema expoziției din camera 

respectivă.   

 Aproximativ ora 17.00 plecare 
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. La restaurantul ”Vivendi”, copiii pot servi:  

1. pizza – 12 lei/copil sau   

2. Ciorbă+fel principal+desert - 22 lei/copil.  

 

- La fiecare dintre obiectivele vizitate, cu excepția Fabricii de înghețată, există 

posibilitatea de a cumpăra suveniruri.  

 

Preț: 140 lei 

Pentru rezervare, se încheie contractul și se 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

