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TEAM BONDING  
la poalele munţilor



POVESTEA NOASTRĂ
A fost o dată ca-n povești, a fost ca niciodată, un loc fain de vacanţă în Breb, chiar sub creastă.  
Poiana noastră-i în capătul satului, departe de zgomot și agitaţie, acolo unde apa vine direct din  
Munţii Gutâi și iarba-i verde și fragedă. Aici în ogradă am adus și 4 case vechi, tradiţionale de pe vremea 
bunicilor, le-am reasamblat și le-am aranjat cu cele mai faine păretare, farfurii și alte frumuseţi găsite 
prin Maramureșu’ nostru drag. La noi totu-i tradiţional și natural, perfect pentru odihna sufletului! 



ALEGE CASA 
POTRIVITĂ PENTRU 
FIECARE ECHIPĂ!
Ne mândrim cu cea mai bună socăciţă 
din sat, care vă poate răsfăţa cu bucate 
tradiţionale. Așadar, vă punem la dispo-
ziţie posibilitatea de a comanda mâncare 
direct la voi în căsuţă. Pentru cei curajoși 
și experimentaţi în arta culinară, există 
posibilitatea de a găti pe soba tradiţio-
nală cu lemne. 



CASA MAC
- Capacitate: 6 persoane
- Compartimentare: 3 dormitoare, 2 băi, sufragerie
-  Facilităţi: central termică, sobă pe lemn,  

duș și baie în fiecare cameră



CASA PĂPĂDIE
- Capacitate: 6 persoane
- Compartimentare: 3 dormitoare, 2 băi, bucătărie + sufragerie
-  Facilităţi: central termică, sobă pe lemn,  

duș și baie în fiecare cameră



CASA FLOARE DE NU-MĂ-UITA
- Capacitate: 9 persoane
-  Compartimentare: 3 dormitoare, 3 băi, sufragerie, bucătărie
-  Facilităţi: central termică, sobă pe lemn,  

duș și baie în fiecare cameră



CASA FLOAREA-SOARELUI
- Capacitate: 6 persoane
-  Compartimentare: 2 dormitoare, 2 băi, bucătărie, sufragerie
-  Facilităţi: central termică, sobă pe lemn, duș și baie  

în fiecare cameră



CU CE SE MĂNÂNCĂ TEAM BONDING-UL  
LA POIANA CREASTA COCOȘULUI?
Atunci când spiritul de echipa se întâlnește cu natura, rezultatul este mai mult decât eficientizarea 
acesteia; legăturile dintre membrii echipei se solidifică, iar comunicarea internă se fluidizează. 
Astfel, la noi în ogradă vorbim despre TEAM BONDING, nu TEAM BUILDING.



CE ACTIVITĂŢI V-AM PREGĂTIT?
În interiorul Poienii Crestei Cocoșului o să găsiţi  
ospitalitate, iar în afara ei, prin activităţile noastre,  
autenticitate și educaţie:

-  Facem foc de tabără, gătim și  
mânăm împreună cu mâna

- Vizităm 1-2 meșteri pasionaţi din sat
- Tăiem lemne cu firezul și ne testăm anduranţa
- Frământăm pita, tu rămâi și cu ea și cu reţeta original
- Frământăm cozonacul...



CE DRUMEŢII ORGANIZĂM?
Natura are multe daruri pentru noi, iar această 
călătorie este despre a le primi și a-ţi conecta 
trupul, mintea și spiritul cu ea:

- Facem o excursie la Tăul Morărenilor
- Mergem la căsuţa din pădure
- Picnic în natură
-  Ne plimbăm în căruţa prin partea vestică a Brebului
- Vizităm biserica veche din Breb
-  Escaladăm munţii Gutâi până pe Creasta Cocoșului



Fiecare oferta de „Team Bonding la poalele munţilor” este personalizată în funcţie de dorinţele și nevoile 
echipei, iar în cazul echipelor care încă nu se cunosc atât de bine încât sa fie sigure de ce își doresc, noi 
suntem alături de ei pe tot parcursul, pentru a-i sfătui și ajuta să găsească ceva după pofta inimii lor!
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