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Introducere
Organizatorii taberei „Aventură în natură” vă invită în 
tabără la Muşeteşti, în Oltenia. 

 Vă invităm să petrecem împreună câteva zile formidabile, intr-o 
tabără excepțională, la Mușetești,  în nordul Olteniei,  în județul Gorj. 
Vom lucra într-un atelier de ceramică, vom vedea trovanți și peșteri 
spectaculoase dar mai ales, ne vom distra și ne vom juca în aer liber. 
Animatorii taberei vor avea grijă să nu ne plictisim nici un minut.
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Localizarea şi cazarea
Situat în nordul Olteniei, 
între Novaci și Târgu 
Jiu, complexul turistic 
„Natura Green”  ne va 
primi cu un confort 
deosebit. Camerele 
sunt spațioase, curate, 
dotate cu baie proprie 
și mobilier modern iar în 
exterior ne așteaptă o pădure 

imensă cu amenajări speciale 
pentru jocuri și întreceri. 

Complexul este situat 
între localitățile Stâncești 
și Mușetești, la poalele 
munților Parâng. Aerul 

curat, liniștea și frumu-
sețea peisajului vor contri-

bui la succesul unei tabere de 
neuitat.
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Masa
În perioada taberei, 
copiii vor avea asigurate 
cele 3 mese principale şi 
o gustare. 

Mâncarea va fi gătită zilnic, din 
produse proaspete. Nu se vor folosi 
produse congelate sau conservate. 
Totul va fi preparat în condiţii de 
igienă maximă iar meniul este conce-
put special pentru copii. Fructele 
vor fi prezente în fiecare zi. Apa din 
reţea este foarte bună dar pentru mai 
multă siguranţă, copiii vor consuma 
apă îmbuteliată.
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Activităţi

Un prim obiectiv care așteaptă să fie 
descoperit de noi este Rezervaţia 
Naturală a Trovanţilor, o carieră 

de nisip unde natura a creat unele 
dintre cele mai surprinzătoare sculp-
turi din piatră. Trovanţii, cunoscuţi 
și sub numele de „pietre care cresc“ 
sunt bolovani din nisip calcaros, 
cimentat, de diverse mărimi și forme. 
Aici, într-un spaţiu de 100 mp se află 
mai mulţi trovanţi, de diferite forme 
bizare, grei de câteva tone, ieșiţi din 
malul abrupt al carierei la exploatarea 
nisipului.

De lumea plină de mister a 
trovanţilor se ocupă o asociaţie 
care administrează, la Costeşti, 
singurul muzeu din lume dedicat 
trovanţilor. Aici sunt expuse, în 
aer liber, peste o sută de sculp-
turi ale naturii. Scopul rezervatiei 
este protejarea acestor fomaţi-
uni geologice.
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Meșteșugul cel mai răspândit în 
aceste locuri este olăritul. De sute de 
ani, oamenii de aici modelează lutul, 
care, în mâinile lor, capătă formă și 
apoi culoare. Vom vedea cum, în faţa 
noastră, bulgării de lut se transformă 

în vase de toate formele și mărimile 
iar apoi, după ce sunt arse, alţi meșteri 
talentaţi le pictează dându-le viaţă.

Vizita la atelier va fi un bun prilej să 
cumpărăm mici amintiri sau cadouri 

pentru părinţi, prieteni și 
bunici.

Activităţi
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Drumeţie montană:  Pornind chiar 
de la poarta mânăstirii Polovragi, 
vom străbate drumul forestier din 
Cheile Olteţului, de-a lungul apei care 
despică muntele despărţind masi-
vul calcaros al Căpăţânii de cel al 
Parângului, descoperind frumuseţea 
acestor locuri, care răsplătesc drume-
ţii cu peisaje de basm. Pereţii abrupţi 
din calcar formează aici cel mai îngust 
canion din Europa. Vom urca pe 
drumul dintre stânci, conduși de un 
localnic, bun cunoscător al poveștilor 
și legendelor acestor locuri. Peștera 
Polovragi ne așteaptă și ea să o explo-
răm și să îi aflăm poveștile vechi de 
mii de ani.

Activităţi
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Monumentul istoric cel mai cunoscut 
în această regiune este Mânăstirea 
Hurezi, cea mai importantă ctitorie 
a lui Constantin Brâncoveanu. Acest 
ansamblu, păstrat în cea mai mare 
parte în forma sa originală, prezintă o 
valoare artistică excepţională și este 
foarte reprezentativ pentru epoca 
brâncovenească. A fost înscris în 
Patrimoniul Mondial UNESCO în 
1993.

Activităţi
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Complexul Muzeal 
Măldăreşti a fost orga-
nizat într-un cadru natural 
pitoresc și reunește Culele 
Greceanu, Duca, precum și 

Casa Memorială I.G.Duca, toate fiind 
monumente deosebite ale arhitec-
turii românești, în care se împletesc 
armonios elemente ţărănești din zonă 
cu elemente ale unor construcţii cu 
caracter de fortificaţii.

Ridicate de boiernași olteni, ca măsură 
de apărare împotriva ameninţă-
rii incursiunilor turcilor de la Vidin și 
Ada-Kaleh și cetelor de haiduci care 
se înmulţiseră îngrijorător, culele au 
dăinuit până în zilele noastre făcând 
dovada rezistenţei lor.

Activităţi
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Un monument natural pe care îl vom 
vedea și care, cu siguranţă va fi apre-
ciat de toată lumea, este Peştera 
Muierilor.

La lumina reflectoarelor, vom avea 
ocazia să vedem lucruri minu-
nate din lumea subterană în cea 
mai frumoasă peșteră din Oltenia. 
Aceasta ne așteaptă să o explorăm și 

să descoperim o mulţime de concre-
ţiuni, draperii din piatră, stalactite, 
stalagmite, coloane, domuri și multe 
alte forme pe care apa le-a creat în zeci 
de mii de ani.

Între miile de peșteri ale Carpaţilor, 
puţine au avut un trecut atât de 
bogat în întâmplări ca Peștera 
Muierilor de la Baia de Fier.

Amplasată într-un loc sălbatic și 
având mai multe intrări, din care una 
oferă un excelent punct de obser-
vaţie asupra câmpiei din sud, iar alta 
se deschide spre pădurile dese ale 
Parângului, Peștera Muierilor a fost o 
cetate naturală, un punct de rezis-
tenţă pentru locuitorii așezărilor înve-
cinate, de-a lungul zbuciumatei lor 
istorii.

Activităţi
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Activităţi

Muzeul de arhitectură populară 
de la Curtişoara*. În Curtișoara, 
localitate situată la numai 10 km 
nord de Târgu-Jiu, care beneficiază 
de amplasarea într-un cadru natu-
ral de excepţie ce reproduce la scară 
mai mică aproape toate formele de 
relief, muzeul cu o suprafaţa de cca. 
13 ha s-a coagulat în jurul unei părţi a 
domeniului familiei Cornoiu, moște-
nitoarea culei construită la începu-
tul secolului al XVIII-lea, actualmente 
cea mai mare și mai bine păstrată 
construcţie de acest tip din Oltenia. 

Inaugurat în anul 1975 muzeul și-a 
îmbogăţit permanent colecţia de 
patrimoniu, constituind un sprijin 
important pentru cei interesaţi de 

lumea satului în general și de cultura 
populară gorjenească, în special.
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Activităţi

Municipiul Târgu Jiu*, reședinţa 
judeţului Gorj, este celebru datorită 
operelor lui Brâncuși dar orașul merită 

văzut nu numai pentru aceasta. 
Localitatea există încă de pe vremea 
dacilor iar numele său vine de la râul 
Jiu care o străbate de la nord la sud. 
Orașul a devenit reședinţa Gorjului 
încă din secolul al XVII-lea și aici s-au 
adăpostit, când a fost nevoie, domni-
tori ca Matei Basarab, Mihai Viteazul și 
Constantin Brâncoveanu. Orașul a fost 
martorul multor evenimente istorice. 
Pe aici au trecut Tudor Vladimirescu 
în 1821, revoluţionarii de la 1848 iar 
în Primul Război Mondial, în octom-
brie 1916 a avut loc bătălia de la Podul 
Jiului unde, pe lângă armată, toţi locu-
itorii, inclusiv bătrâni, femei și copii 
s-au apărat cu mult eroism. Tot de 
aici, s-a ridicat și Ecaterina Teodoroiu, 
eroina de la 1917.

Personalitatea cea mai proemi-
nentă care și-a pus amprenta pe 
cultura acestui oraș este, fără îndo-
ială, Constantin Brâncuși. Operele 
sale sunt acum emblematice și vom 
începe plimbarea noastră prin oraș 
din parcul care adăpostește două 
dintre acestea, Masa Tăcerii și Poarta 
Sărutului, pentru ca apoi să mergem 
în centru unde între Palatul Prefecturii 
și Catedrala Sfinţii Voievozi, foarte 
frumos pictată, se află monumentul 
Ecaterinei Teodoroiu.
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Activităţi

Activități în tabără, jocuri de 
cabană şi seri distractive: Nelipsite 
dintr-o tabără reușită, jocurile de 
cabană transformă orice zi, chiar 
ploioasă și mohorâtă într-o amintire 
de neuitat. Alese cu atenţie și desigur, 

specifice vârstei, jocurile coordonate 
de animatori, aduc veselia și buna 
dispoziţie. Întreceri pe echipe și probe 
dintre cele mai traznite vor fi deliciul 
câtorva după-amieze în care distracția 
va atinge cote maxime.

Focul de tabără: În ultima seară, nu 
va lipsi focul de tabără, un alt prilej de 
veselie, cântece și distracţie.
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Perioada şi costuri
Perioada taberei: 26 iunie–1 iulie 
 

Preţul taberei: 1280 lei

Nu sunt incluse în preţ:

• taxele de intrare la obiective și excursia cu autocarul la Tg. Jiu 
și Curtișoara. 

Preţul taberei include: transport cu autocarul dus-întors, cazarea la pensiune, 3 mese pe zi 
și gustare, animatori pentru activitățile taberei, diploma de participare și medalie.

Informaţii 
suplimentare:
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Vă aşteptăm.
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