PREȚURI VIBE CAMP
sezonul 2022
Campare rulote și autorulote - Parcelă 11 x 6 m
Preț / noapte

15.04 - 14.06

15.06 - 14.09

15.09 - 15.10

Prețul include campare rulotă/autorulotă sau cort, taxa de campare pentru 2

Duminică - Joi

85 lei

125 lei

85 lei

persoane, acces piscină, golire casetă chimică.

Vineri - Sâmbătă

95 lei

135 lei

95 lei

La preț se adaugă curent electric: 25 lei / zi.

15.04 - 14.06

15.06 - 14.09

15.09 - 15.10

Cort mic (Lmax 3.5m)

15 lei

25 lei

15 lei

Cort mare (Lmax>3.5m)

25 lei

35 lei

25 lei

Persoană

20 lei

25 lei

20 lei

Copii 6-14 ani

15 lei

20 lei

15 lei

GRATIS

GRATIS

GRATIS

10 lei

10 lei

10 lei

Campare la cort
Preț / noapte

Copii < 6 ani
Parcare mașină

Prețul include campare cort, acces piscină.

Închiriere rulotă mică (3 persoane)
Preț / noapte

15.04 - 14.06

15.06 - 14.09

15.09 - 15.10

Duminică - Joi

235 lei

285 lei

235 lei

Vineri - Sâmbătă

285 lei

335 lei

285 lei

Prețul include acces piscină.
La preț se adaugă curent electric: 25 lei / zi.

Acces piscină pentru persoanele care nu sunt cazate în camping

Pescuit pe Balta lui Andrei

Preț / persoană

Pescuit

50 lei / zi

Duminică - Joi

50 lei (prețul include un VOUCHER pentru
consumație bar / restaurant în valoare de 30 lei)

Doamnele și copii < 10 ani

GRATUIT

Reținere crap

25 lei / kg

Vineri - Sâmbătă

70 lei (prețul include un VOUCHER pentru
consumație bar / restaurant în valoare de 50 lei)

Reținere cras

10 lei* / kg (*primul kg este gratuit)

Pachet Activități
#SuperRafting pe râul Buzău:
Traseu 15 km, Nehoiașu - Valea Lupului

#Family Rafting pe râul Buzău:
Traseu 5 km, Mașina de Spălat – Valea Lupului

#PowerRafting pe râul Buzau:
Traseu 5 km, Mașina de Spălat – Valea Lupului

• Preț standard Rafting: 220 lei / persoană.

• Preț standard Family Rafting: 190 lei/persoană.

• Preț standard Power Rafting cu caiace gonflabile de 2

• Preț special Rafting (pentru persoanele adulte cazate la

• Preț special Family Rafting (pentru persoanele adulte

persoane: 220 lei/persoană.

Vibe Camp): 200 lei/persoană.

cazate la Vibe Camp): 170 lei/persoană.

• Preț special Power Rafting cu caiace gonflabile de 2 persoane

• Preț special Rafting (pentru copiii sub 14 ani cazați

• Preț special Family Rafting (pentru copiii sub 14 ani cazați

(pentru persoanele cazate la Vibe Camp): 200 lei/persoană.

alături de părinți la Vibe Camp): 170 lei/persoană.

alături de părinți la Vibe Camp): 150 lei/persoană.

#Tură Caiace pe lacul Siriu:

#Drumeții montane:

• Preț standard Tură de Caiace: 200 lei/persoană.

#Parc Aventura Via Ferrata + Tiroliană
traseu #SunnyWay:

• Preț special Tură de Caiace (pentru persoanele cazate la

Traseu adulți:

ore: 100 lei – 150 lei/persoană (depinde de complexitatea

Vibe Camp): 180 lei/persoană.

• Preț standard program Via Ferrata + Tiroliană: 140 lei/persoană.

traseului ales).

• Preț special Tură de Caiace (pentru copiii sub 14 ani

• Preț special program Via Ferrata + Tiroliană (pentru

cazați alături de părinți la Vibe Camp): 160 lei/persoană.

persoanele cazate la Vibe Camp): 120 lei/persoană.

• Copiii mai mici de 6 ani participă gratis alături de părinți.

Traseu copii:
• Preț special program Via Ferrata + Tiroliană (pentru copiii
sub 14 ani cazați alături de părinți la Vibe Camp):
90 lei/persoană.

• Preț standard Drumeții Montane cu o durată de câteva

• Preț special Drumeții Montane cu o durată de câteva ore
(pentru persoanele cazate la Vibe Camp): 90 lei – 140 lei/
persoană (depinde de complexitatea traseului ales).
• Preț special Drumeții Montane cu o durată de câteva ore
(pentru copiii sub 14 ani cazați alături de părinți la Vibe
Camp): 80 lei – 130 lei/persoană (depinde de complexitatea
traseului ales).

*Toate ofertele de programe includ ghizi brevetați național și internațional.
**Prețul include echipamente tehnice specifice activității alese.
***Prețul nu include albumul foto digital de pe durata programului.

