
OFERTE TEAM BONDING



Noi suntem Soare-n Maramureș, pensiune agroturistică unde 
tihnă, gustul și omenia sunt la ele acasă.

Nimic nu ne tihnește mai mult decât să avem oameni în ograda 
noastră pe care să-i găzduim, să-i cinstim cu bucate naturale 
alese și cărora să le arătăm frumuseţile Maramureșului prin 
șezători, drumeţii și adunări vesele cu sătenii din Budești.

Vă poftim în curtea soarelui, unde poarta-i deschisă și tradiţia 
se păstrează!

Despre noi



Cu ce se mănâncă “ Team Bonding ca la Maramu’? ”
Atunci când spiritul de echipă întrunește 
aceste locuri unde fiecare clipă își 
găsește rostul și liniștea, rezultatul este 
mai mult decât eficientizarea acesteia; 
legăturile dintre membrii echipei se 
solidifică, iar comunicarea internă se 
fluidizează. Tocmai din acest motiv, la 
Soare-n Maramureș vorbim despre Team 
Bonding, nu Team Building.



•  Pensiunea oferă cazare de 4 margarete

•  Capacitatea de cazare a pensiunii este de maxim 28 de persoane

•  Accesul la jacuzzi și ciubăr exterior cu apă sărată sunt libere și incluse în 
pachete

•  Reţetele’s cele mai bune din Maramu’, pita de casă, brânza de la stâna noastră, 
porcu’ de la săteni, iar legumele's atent alese în funcţie de sezon, din pământu’ 
nostru

•  Băuturi naturale, făcute în casă 

• Băuturi alcoolice: Vin alb/roșu/rosé, bere, vinars, băuturi tradiţionale de casă: 
horincă, afinată, vișinată

•  Programul este flexibil și adaptabil nevoilor dumneavoastră

Cu drag, ce-i mai bun!



- vizităm și hrănim animalele în mediul lor natural;
- facem foc de tabără, gătim împreună și mâncăm cu mâna;
- mulgem vacile blânde;
- vizităm 1-2 meșteri pasionaţi din sat;
- tăiem lemne cu firezul, ne testăm anduranţa și ne întrecem! 
- frământăm pită sau cozonac, apoi le degustăm împreună;
- mergem la centru de echitaţie.
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Ac t ivităţi  ex terioare:



- Darts
- Table
- Șah
- Jucăm cărţi
- Remi
Organizam cu drag turnee și competiţii, iar câștigătorul merge acasă cu o sticlă de horincă veritabilă.
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Ac t ivit ăţi  în  interiorul  pen siunii :
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II- vizităm 3-4 meșteri pasionaţi din sat;
- vizităm biserica veche a satului;
- mergem la izvor cu apă de borcut;
- ne relaxăm la stâna din Breb, alături de miei, oi și un balmoș adevărat! 
- ne plimbăm cu căruţa prin partea vestită a satului Breb;
- vizităm biserica veche din satul Breb;
- ne delectăm cu ceai și sirop în capătul satului Breb, în poiana la baza Crestei Cocoșului;
- escaladăm Munţii Gutâi până la Creasta Cocoșului. 

D rumeţi i :



Ateliere de dezvoltare personală - cu Bogdan Bob Rădulescu

JOC DE ROL GESTIONAREA
EMOŢIILOR

PUBLIC
SPEAKING

IMPROVIZAŢIE
&

SPONTANEITATE

Dezvoltare personală în inima naturii

Atelierele de dezvoltare personală se organizează doar la cerere, iar costul acetora este de 500 euro.



Fiecare dintre activităţile gândite pentru acest pachet au un scop bine 
definit înspre închegarea echipei. Toate sunt angrenate în prezent, în 
simplitate și naturaleţe.

Masa, bucatele servite pe ea și activităţile

• Meniul este cu de toate pentru toţi, reţete autentice
• Mâncăm încet: savurăm și ne bucurăm de gusturi
• Mâncăm cu mâna când se poate
• Nu vorbim despre muncă la masa
• Telefoanele NU sunt niciodată invitate la masă
• Facem stretching dimineaţa
• Plimbări obligatorii după masă
• Așezăm masa pentru cină împreună

Rânduiala casei



Fiecare ofertă de "Team Bonding ca la Maramu' " este personalizată în funcţie de dorinţele și nevoile 
echipei, iar în cazul echipelor care încă nu se cunosc atât de bine încât să fie sigure de dorinţele lor, 

noi suntem alături de ei pe tot parcursul, pentru a-i sfătui și ajuta să găsească ceva pentru sufletul lor!



Vă așteptăm la Soare-n Maramureș unde tihna, 
gustul și omenia sunt la ele acasă!

Pensiune Agroturistică
Comuna Budești nr. 266 A (spre Cavnic), Maramureș, România

Telefonul Gazdei:
+40 (757) 219 419

www.soare-nmaramures.ro
Facebook/SoarenMaramures


