
 

 

 

Activități la alegere și reduceri acordate pe baza “Pașaportului de experiențe” 

Experiența & 
Locația 

Contact Preț Reduceri Observații  

StartAventura 
– Tură 
biciclete 
electrice  
Cisnădioara 

Pagina Facebook : 
https://www.facebook.co
m/startaventura 
Tururile pot fi rezervate la 
locație. (Cisnădioara), pe 
facebook sau la telefon. 

30 RON/ 
pers.    
(30 
minute) 

10%  reducere Restricții înălțime: Înălțimea 
minimă 1m 55/1m 60.  
 

Ferma Școala 
Cornățel 
Echitație în 
natură + Lecție 
Cornățel 

 65 RON / 
pers. 

5%  reducere Se recomandă rezervarea 
anticipată. 

Ferma Școala 
Cornățel 
Mountain 
Biking & 
Kayaking + 
Masă inclusă 
Cornățel 

 200 RON 
/ pers, 
masă 
inclusă  

5% reducere  Necesită rezervare în prealabil 
Vârsta minimă 9 ani 

Centru 
Ecvestru 
Zorabia: 
Echitație 
Cornățel 

https://zorabia.ro/ și 
https://www.facebook.co
m/pages/category/Eques
trian-
Center/Echita%C8%9Bie-
Sibiu-Zorabia-
2406500522707633/; 
rezervările pot fi făcute  
online sau la telefon +40 
753 789 023 

50 RON/ 
pers., 1  
Sesiune 
de călărie  
(45 
minute) 

10% reducere 
=  
45 RON 

Echitație pentru începători, fără 
limită de vârstă doar restricție 
legată de greutate (max. 100kg). 
Ture disponibile și pentru 
persoane experimentate. 
 
 

Centru 
Ecvestru 
Zorabia: Tir cu 
arcul  
Cornățel 

https://zorabia.ro/ și 
https://www.facebook.co
m/pages/category/Eques
trian-
Center/Echita%C8%9Bie-
Sibiu-Zorabia-
2406500522707633/; 
rezervările pot fi 
efectuate online sau la nr. 
de telefon +40 753 789 
023 

50 RON/ 
pers., (60 
minute) 

20% reducere 
=  40 RON  

Opțiuni: 
Tir cu Arcul: clasic sau călare 
 

Mini-Golf 
Cisnădioara 

Disponibil la Apfelhaus. 
https://www.facebook.co
m/The-House-of-Golf-
109423427078182/  Nu 
este necesară rezervare 
în prealabil. Intervale 
specifice de timp pot fi 

Adult 25 
RON/pers 
Copil 15 
RON/pers  
9 cupe 

Pentru 
rezervarea a 
18 cupe , 
beneficiați 
gratuit de alte 
18 cupe. 

Poate depinde de vreme. 
Nu sunt alte restrictii. 
Recomandat pentru familii. 
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rezervate la +40 723 183 
626 -  Alin Trif  

Teren de 
minigolf 
Cisnădioara 

Disponibil la Apfelhaus.  
https://www.facebook.co
m/The-House-of-Golf-
109423427078182/  
Nu se solicită rezervarea 
în avans. Intervale 
specifice de timp pot fi 
rezervate la  Alin Trif +40 
723 183 626 

50 RON / 
pers / oră 
+  Lecție 
gratuită 

Grupurile de 
peste 5 pers. 
beneficiază de 
10% reducere 

Poate depinde de vreme 
Nu sunt alte restricții. 
Recomandat pentru familii.  

Retreat  
Wellness / 
Mindfulness  
Cisnădioara 

Toate experiențele pot fi 
rezervate online pe  
www.forest-villa.ro   sau 
Facebook 
https://www.facebook.co
m/forestvillasibiu/  

60 RON / 
pers. 

10%  reducere Disponibilitate doar în 12-13 
Septembrie. 
Experiențele se vor desfășura în 
exterior dacă permite vremea, în 
caz contrar vor avea loc în interior. 
90 minute Wellness Awareness 
Weekendul include 3 ateliere 
pentru adulți și adolescenți cu 
vârsta peste 15 ani. 
Maxim 20 persoane/  per sesiune. 
Sâmbătă - Sept 12 
10.00 - 11.30: Energizare cu 
Pilates & Băuturi sănătoase – 
sesiune de pilates  & shake verde. 
16.00-17.30: Meditație. Relaxare. 
Resetare. Atelier de meditație & 
mindfulness 
Duminică - Sep 13  
11.00-12.30:  Yoga - hatha yoga & 
clasă de meditație 

Descoperă 
Pădurea  
Zona Rășinari  

https://www.facebook.co
m/trailtripsromania/servi
ces/?service_id=3392647
567453875    
Rezervări pe Facebook 
sau Whatsapp 0040 723 
844 727 

150 RON 
/ pers 
include:  
Apă 
Cadou 

10% reducere Se solicită rezervarea în avans cu 
cel puțin 2 zile înainte. 
Se realizează dacă permite 
vremea. 
Învață despre flora  și  fauna din 
zonă și aptitudinile fundamentale 
de supraviețuire;  copiii necesită 
supraveghere pentru a nu atinge 
sau consuma plante toxice.   
Durata:  până la 3 ore -  10 pers. 

Picnic pe 
dealuri   
Rașinari   
 

https://www.facebook.co
m/pg/trailtripsromania/s
ervices/?service_id=2948
544121922625    
Rezervări pe Facebook 
sau  Whatsapp 0040 723 
844 727 

150 RON 
/ pers 
include:  
Cadou 
Picnic & 
băuturi 

10% reducere Trebuie menționate alergiile la 
mâncare. 
Se solicită rezervarea în avans cu 2 
zile. 
Se realizează dacă permite 
vremea. 
Durată: aprox. 2 ore 
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