
Programe Team Adventure  

 

 
 

 Indiana Jones & Green Amulet. O amuletă verde pierdută de o populaţie demult apusă reapare într-un 
context misterios şi devine provocarea unui grup doritor de aventură. 
Provocări fizice, intelectuale, informaţii disparate, bucăţele de mesaj, rupturi de hartă ... toate în vederea identificării 
unui loc secret cu tot felul de capcane, sfori, scripeţi ... în care se află amuleta mult râvnită. 
Provocările fizice pot consta în activități de înălțime: tiroliene, rapeluri, traversări de văi sau unele de echipă 
În final, locul amuletei este identificat dar nu poate fi luat până când mecanismul de protecţie cu scripeţi nu este 
contrabalansat cu ajutorul unor greutăţi obţinute cu trudă în activităţi. 

Durata activităţii aproximativ 3 - 5 ore. 

 
 

 Comoara Cavalerilor Templieri. După cum se ştie din poveşti, cavalerii templieri deţin multe secrete despre 
diferite comori: Sfântul Graal, Giulgiul lui Iisus, Arca Testamentului şi alte obiecte care au stârnit multe legende. 
Informaţii despre un cufăr  aparţinând OrdinuluiTemplierilor apar într-un context misterios şi devin provocarea unui 
grup doritor de aventură. 
Locul secret în care se află cufărul cu un conţinut şi mai secret se dezvăluie pe măsură ce participanții obțin tot felul de 
indicii, în urma capcanelor trecute și a probelor puse la cale de ultimii templieri. 

Durata activităţii aproximativ 3 - 5 ore. 

 
 

 The Great Team Race. Un concurs între echipe la limite, pe modelul Eco Challenge, în care traseul prestabilit 
va fi parcurs pe jos, cu ajutorul bicicletelor, cu plute construite de participanți. În anumite locuri echipele vor înfrunta 
probe speciale: canyoning, rapel, tiroliană. La acestea se pot adăuga trasee parcurse cu mașini de teren. 

Durata: aprox 1 – 2 zile.  



 
 

 Geo Trekking. Tehnologia modernă ne înconjoară la tot pasul, iar telefoanele inteligente pot îndeplini o 
sumedenie de funcții, printre care și cel de orientare cu ajutorul receptorului GPS. Cu ajutorul aparatelor, a 
instructajului aferent și a unor coordonate primite, participanții organizați în echipe vor parcurge trasee predefinite în 
vederea găsirii unor locații precise. În aceste locații vor descoperi un indiciu/ mesaj destinat echipei lor și vor lăsa la 
schimb un altul. 

Durata: aprox 3  – 5 ore. 

 
 

 Survival Camp. Un  program în care misiunea de bază o reprezintă supravieţuirea în condiţii vitrege şi mai 
puţin familiare omului modern. Participanții se vor organiza pentru a face față tuturor greutăților ivite pe parcurs: 
orientare, deplasare și depășire obstacole fizice, încropit adăpost pentru noapte, aprinderea focului, raționalizarea 
hranei și foarte important gestionarea situațiilor din cadrul echipei. 

Durata:aprox. 4 - 6 ore 

 
 

 


