
 

 Excursii în Delta Dunării. 

 Plimbare cu ambarcațiuni cu 
vâsle . 

 Pescuit. 

 Răsărit de soare pe lac în Deltă. 

 Concurs de orientare prin padure 
si Deltă. 

 Scenete, dramă, pantomimă . 

 Sesiuni de discutii cu vizionare de 
filme tematice, documentare  

 Documentare si privitul 
pasarilor . 

 Jocuri de stafeta pe Parcul de 
frânghii . 

 Campionate de tenis de masă. 

 Fotbal, volei, baschet pe terenul 
de sport. 

 Lectie biblică, studiu biblic, 
conferintă, seminarii.  

 Informare, acțiuni de curățenie a 
mediului din Deltă.  

DUNAVĂȚU de JOS, Str. Dunăreni 16,  Județul Tulcea. 

Tel. 0744918110, email ndinu2001@yahoo.com  

 

 

 
 

 

 Tabăra Sunlight este situată 

În Dunavățu de Jos. Se poate 

ajunge pe ruta Tulcea-

Murighiol-Dunavatu de Jos și 

cu microbusele locale. 

 Tabăra Sunlight este un loc 

special amenajat cu multiple 

facilități pentru 

desfașurarea unei tabere cu 

activități captivante și 

amintiri de neuitat . 

 Condițiile de siguranță și 

personalul pregatit vă ajută 

pentru a face față 

Provocărilor Deltei Dunării. 

 

 
 Costuri pentru copii: Sejur de 5 zile=300 lei (include 3 mese pe zi, cazare, bărci cu 

vâsle, veste de salvare, teren sport, sală activități, ghid pentru excursii în Deltă, 
echipament minim sport-mingi, palete de tenis, fileu volei). 

 Costuri pentru adolescenți, tineri, adulți:  Sejur de 5 zile=325 lei (include 3 mese pe 
zi, cazare, bărci cu vâsle, veste de salvare, teren sport, sală activități, ghid pentru 
excursii în Deltă, echipament minim sport-mingi, palete de tenis, fileu volei). 

 Gratuități: 1 lider gratuit la 25 copii. Copiii liderilor: Copii sub 2 ani – gratuit, copii 
2-5 ani au ½ din cost. Acestea sunt in limita a maxim 4 copii la un grup de 50 
persoane. 

 Pentru serii mai scurte  sau grupuri mai mici, va rugăm să ne contactați! 

 Pentru mai multe detalii intrati pe :  https://sunlightcamp.wordpress.com/ sau 
pentru întrebări contactați-ne!   

 Telefon 0744918110.  Vă ajutăm cu placere! 

 

https://sunlightcamp.wordpress.com/

