
 
CENTRUL DE MEDICINĂ LIFESTYLE HERGHELIA 

organizează 
  

TABĂRA DE SĂNĂTATE ŞI FAMILIE 2016 
  

Motto:“O inimă veselă ... este un bun leac!” 
  
  

Perioada: 31 iulie - 07.august.2016 (7 zile). 
Locaţia: Pensiunea Sequoia – Săcueu, Huedin Jud. Cluj ( www.pensiuneasequoia.ro )   
Preț: de la 550 ron/adult și 445 ron/copii (cazare, masă, program, piscină, analize și 
tratamente). 
Contact: Daniel Seniuc la CSMPR Herghelia, O.P. Ceuaşu de Câmpie, cod. 547144, judeţul 
Mureş.  
Înscrierile se fac la adresa de e-mail: tabara@scoalaherghelia.ro	  	  sau	  la	  numerele	  de	  telefon:	  
0730	  764	  174;	  	  0751026702.	  Pentru informații suplimentare puteți vizita pagina 
evenimentului:	  www.facebook.com/tabaradesanatate	   
	  

  Drag prieten, iubitor de viaţă sănătoasă! 
 

Deja primăvara a început să te desfețe cu frumusețile și prospețimea ei, de aceea  ne grăbim 
și noi să-ţi ducem  gândul la vacanța de vară, căldură, drumeții, relaxare, masaj și multe alte 

lucruri bune și frumoase pe care Tabăra de Sănăte și familie le oferă din belșug. 
 

Dacă nu ești încă de-al casei, vei descoperii că tabăra noastră este mai mult decât un loc în 
care să te relaxezi și să te odihnești cu adevărat, este locul în care găsești o familie. 

Programul și activitățile taberei au fost special concepute pentru a te răsfăța cu exact ceea ce 
ai nevoie: o vacanță sănătoasă pentru tine și familia ta. 

Dacă însă ai gustat deja din ceea ce înseamnă o vacanță la superlativ și ca mulți dintre 
paticipanți ai revenit pentru a7a oară … sau chiar a zecea oară în frumoasele tabere de 

sănătatea organizate de-alungul celor 15 ani de activitate,  anul acesta te așteptăm cu ceva 
nou. Astfel vei fi plăcut surprins să reîntâlnești membrii vechi ai echipei, dar în același timp să 
beneficiezi de servicii noi cum ar fi piscina cu apă caldă, sauna sau accesul la serviciile contra 

cost oferite de pensiunea Sequoia.  
Avem convingerea că aportul de informaţii şi starea de bine pe care încercăm să le 

transmitem în cadrul taberei vor fi apreciate de cei care doresc să se menţină în formă, pentru 
o viaţă mai bună şi îşi actualizează permanent cunoştinţele în acest sens. 

Ne face mare plăcere să te avem alături, drag prieten! 
 
Iată doar câteva din punctele forte ale taberei din anul acesta:  

  
Locația: Pensiunea Sequoia din Sacuieu se află la 75 de km de Cluj Napoca, lângă 

Valea Drăganului. Zona este tranzitată de trenurile și microbuzele Cluj – Oradea. Dacă veniți 
cu trenul coborâți în stația Huedin de unde vă preluăm cu microbuzele noastre. Pentru mai 
multe informații vizitați pagina pensiunii:  www.pensiuneasequoia.ro  

Locația este ideală și pentru vacanța copiilor având multe spații de joacă, piscină 
acoperită, dotări  și multe alte servicii disponibile.  (contracost: tiroliană, ponei, cai, trăsură, atv, 
biciclete etc...)  
  Masa: Și anul acesta vrem să vă surprindem cu un meniu nou, bineînțeles sănătos.  



 Cazarea: Complexul este compus dintr-o pensiune, 2 cabane, 7 casuțe din lemn, 
hostel, sală de conferinte, grupuri sanitare, saună și bucătărie. Cele doua cabane sunt 
compuse din dormitoare, living, bucatarie si bai. Cele 7 căsuțe sunt prevazute fiecare cu câte 
2 locuri de dormit. Cele 11 spații oferă 120 de locuri de cazare.  Sunt 38 de camere de diferite 
tipuri și capacitati. 
 
  Lecturi medicale: și anul acesta dorim să abordăm teme precum managementul 
stresului, alimentație sănătoasă, prevenirea și tratarea anxietății și a depresiei, secretele unei 
familii fericite. 
Ne rezervăm bucuria de a vă surprinde cu alte câteva workshopuri de actualitate. 
  Trasee montane: În cadrul taberei rezervăm două zile integrale pentru trasee montane 
și excursii la obiectivele turistice din zonă. În fiecare zi avem un timp consistent pus deoparte 
pentru plimbări și drumeții.  
 Analize și servicii medicale: suntem echipați cu instrumentarul necesar pentru a vă 
face o evaluare generală a stării dumneavoatră de sănătate. Pe lângă testele și determnările 
oferite până acum, vom adăuga altele noi.  
În prețul taberei este inclus un masaj, posibilitatea de a beneficia de consiliere medicală, 
psihologică, de familie sau pentru un stil de viață sănătos.  

În tabără aveți posibilitatea de a cumpăra pentru acasă: DVD-uri cu prezentări 
medicale, masaj și exerciții medicale, cărți de sănătate și familie, produse sănătoase, vederi și 
cărți poștale, souveniruri și multe alte lucruri utile. 
  
Detalii prețuri: 
Adulți         Copii:  
740 ron/pers. – pensiune (camera 2-4 locuri, baie pe hol)    445 ron/copil–3-14ani- pensiune 
950 ron/pers. – hotel (camere 2-3 locuri, baie proprie)   550 ron/ copil 3-14 ani hotel  
550 ron/pers – economic ( mansardă 4-7 locuri, baie pe hol)   Gratuit pentru copii 0-3 ani 
 
Persoanele care se înscriu și confirmă prin plata avansului înainte de data de 15 mai, vor 
beneficia de 10% discount. 
Adulți: 
 

Preț întreg / 
săptămână (lei) 

Reducere  pentru 
înscrierile până la 15 mai 

pensiune 740 670 
hotel 950 890 
economic 550 495 
Copii:   
0-3 ani 
3-14 ani 

Gratuit Gratuit 

Pensiune  
Hotel  

445 
550 

400 
495 

  
Pentru copii între 4 și 12 ani vom asigura un program special: 
Tabăra de Copiii – Gândește Cutezător! J  



Jocuri, cântece, poezii, curse cu obstacole, drumeții, foc de tabără, lecții distractive de 
sănătate, activități sportive și multe alte surprize îi așteaptă cu drag pe copiii care vor veni în 
tabără. 
Lucruri ce vă sunt necesare: 

Ø agendă şi pix pentru notițe; 
Ø șlapi pentru baie și duș; 
Ø costum de baie pentru mers la piscină 
Ø pelerina de ploaie, umbrelă; 
Ø trening și izolator pentru gimnastică; 
Ø recipient apă pentru uz personal; 
Ø încălţăminte impermeabilă pentru mers pe munte (ideal bocanci), rucsac pentru excursiile 

organizate; 
Ø trusă igienă personală, prosop 
Ø ZÂMBETUL ȘI BUNA DISPOZIȚIE!  

  
   
ÎNSCRIERE! 

Ø Pentru înscriere vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail sau telefonic. 
tabara@scoalaherghelia.ro	  0730	  764	  174;	  	  0751026702 
 
Vă aşteptăm cu bucurie,  
Daniel Seniuc și echipa Taberei 
 


