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TAP – TRANSYLVANIA ADVENTURE PARK
~ Du-ți mintea la extrem! ~

TAP – promovează și oferă oportunități celor cu spirit de aventură, dornici să fi e purtați de adrenalină 
pentru a-și încerca abilitățile într-o gamă largă de situații extreme care includ diferite mașini, precum și 
pentru a trăi experiențe de neuitat, care le provoacă spiritul și le conduce mintea la extrem. Organizăm 
tururi, punându-vă la dispoziție mașinile noastre pe drumuri variate, precum parcul nostru enduro, în 
pădure și în multe alte locuri incredibile din Transilvania, această regiune unică și încântătoare a Româ-
niei. Toate tururile includ ghizi profesioniști, iar cazarea și alte activități de agrement pot face parte din 
pachetele noastre de servicii. 

La Transylvania Adventure Parc, puteți încerca:
• Motociclete Enduro fabricate de Beta sau alte modele, la cerere;
• Vehicule Side-by-Side (cu două locuri, unul lângă celălalt), cum ar fi  CAN AM Maverick X3, 
   Trail DPS 800 etc.;
• ATV-uri, cum ar fi  CAN AM Outlander;
• Motociclete cu trei roți (așa-numite Trike-uri), cum ar fi  CAN AM Spyder F3;
• Snowmobile de la Skidoo;
• Girocoptere – zboruri demonstrative cu piloți profesioniști.
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TURĂ
TUR CU BUGGY

Aceasta este o aventură unică în minunata Transilvania, una dintre cele mai sălbatice regiuni ale României. 
Suntem o companie de închiriere, recunoscută pentru service-ul nostru profesionist, recunoscuți pentru 
service-ul nostru profesional și vehiculele de cea mai înaltă calitate. Pasiunea noastră pentru activităţile 
off-road a avut ca rezultat această aventură cu buggy unică în Transilvania. După ani de proiectare și 
testare a unei game largi de vehicule, în sfârșit am găsit cea mai potrivită marcă – BRP Can-Am – pentru 
a asigura o experiență de neuitat. Această activitate off-road în Transilvania  trebuie să fi e distractivă, 
confortabilă și sigură. Având în vedere acești factori, alegerea noastră a fost Can-Am Maverick X3  și Can-
Am Maverick X3 Max (cu 4 locuri)  și familia Can-Am Maverick Trail 800 DPS, Can-Am Outlander ATV – 
mașinile off-road defi nitive. Locurile și postul de conducere confortabile, combinate cu transmisia auto-
mată fac mașinile Can-Am SSV și ATV vehicule ușor de utilizat, accesibile tuturor șoferilor, indiferent de 
experiența în conducere. Transylvania Adventure Parc combină peisaje spectaculoase în zonele izolate 
ale Transilvaniei cu oportunitatea de a vizita sălbăticia, a experimenta pădurile și drumurile pietroase, a 
vedea animale sălbatice, peisaje frumoase, și de a obține amintiri de neuitat. Vom face mai multe opriri 
de-a lungul activităţii off-road în Transilvania,  în locuri pitorești, oferindu-vă șansa de a vă îmbogăți 
colecția de fotografi i de vacanță. Ca parte a experienței, vom opri la un restaurant tradițional unde veți 
avea ocazia de a gusta delicatese locale. De-a lungul călătoriei vă vor călăuzi  experții noștri în off-road. Ei 
vă vor instrui cum să vă manevrați mașinile și vă vor învăța tehnici off-road pentru a vă oferi o aventură 
palpitantă dar și sigură în același timp.



TRAIL / X3 / X3 MAX

PROBĂ CAN-AM TRAIL CAN-AM MAVERICK X3 4 PERSOANECAN-AM MAVERICK X3

• 1 oră/ 1 persoană cu șofer  
• cu posibilitatea de a conduce 
   15 minute 

• 1 oră/ 3 persoane cu șofer  
• cu posibilitatea de a conduce 
   15 minute 

• 1 oră/ 1 persoană cu șofer  
• cu posibilitatea de a conduce 
   15 minute 

€ 100 € 180€ 150

INCLUDE:
* prețurile menționate mai sus se aplică pentru fi ecare tur/autovehicul



TURURI DE VARĂ
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INCLUDE:

•   sudnoc ed ero 3 -iz ed etatămuJ - ruT
• 2 locuri Trail 800 DPS

• Tur- Jumătate de zi 3- ore de condus 
• 4 locuri Maverick Max

• Tur- Jumătate de zi-3 ore de condus 
• 2 locuri Maverick X3

TUR DE JUMĂTATE DE ZI TRAIL  TUR DE JUMĂTATE DE ZI  
MAVERICK X3 MAX

TUR DE JUMĂTATE DE ZI 
MAVERICK X3

€ 180 € 325€ 250
pe tur pe tur pe tur

* prețurile menționate mai sus se aplică pentru fi ecare tur/autovehicul
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TURURI DE VARĂ

TUR DE ZI TRAIL  TUR DE ZI  MAVERICK X3 MAXTUR DE ZI MAVERICK X3

• Tur- Zi întreagă 
• Condus 2 locuri Trail 800 DPS

• Tur- Zi întreagă 
• Condus 4 locuri Maverick Max

• Tur- Zi întreagă 
• Condus 2 locuri Maverick X3

€ 250 € 450€ 350
pe tur pe tur pe tur

INCLUDE:
* prețurile menționate mai sus se aplică pentru fi ecare tur/autovehicul
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4 TURURI- ZILNIC TEAM BUILDING5 TURURI- ZILNIC PREŢURI PENTRU 
2 PERECHI 

EXCURSII PERSONALIZATE

INCLUDE
INCLUDE SPA, MIC DEJUN ȘI CINĂ, CADOU, TRANSPORT DE LA AEROPORTUL DIN SIBIU SAU DIN 

• 2 zile de condus • Vehicule cu 4 locuri • Vehicule cu 4 locuri• 3 zile de condus

€ 950 PRIVAT 
PE MOBIL

PRIVAT 
PE MOBIL€ 1300

/ persoană / persoană

* prețurile menționate mai sus se aplică pentru fi ecare tur/autovehicul

TURURI DE VARĂ
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AVANS

• 500€ / Vehicul cu 2 locuri
• 800€ / Vehicul cu 4 locuri
• Grupurile mai mici de 6 persoane trebuie să achite 100€ 
   pentru ghid
• Vehiculele pot fi  folosite numai cu acord parental de către copiii 
   de sub 14 ani. 
• Fiecare participant trebuie să aibă asigurare în caz de accident 
   sau asigurare turistică

Plata cu card de credit pe site-ul companiei sau prin transfer bancar.
Prețurile nu conțin TVA.

* Vă rugăm să luaţi în considerare:
- orice prejudiciu adus unui vehicul sau orice accidentare în timpul 
  călătoriei/turului este responsabilitatea clientului 
-vor fi  percepute taxe pentru daune materiale.       
Pentru mai multe detalii consultaţi Declaraţia pe propria răspundere. 
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TURURI DE IARNĂ

Transylvania Adventure Park  vă oferă o evadare plină de aventură în inima Transilvaniei, în Munţii Harghitei,
cu kilometri de trasee perfect îngrijite, pante nesfârșite și pajiști pregătite pentru a fi  explorate. Indife-
rent că nu ai condus niciodată un snowmobil sau, dimpotrivă, că ești un șofer experimentat în căutarea 
unei experiențe cu multă adrenalină, îți oferim o gamă fantastică de trasee/tururi ghidate cu snowmo-
bilul. Traseele duc spre priveliști spectaculoase, oferind panorame uimitoare ale Munților Harghitei, cu 
trasee zilnice de 80 până la 120 km. Excursiile ghidate cu snowmobil mențin un nivel de orientare foarte 
bun pentru pretențiile oaspeților, datorită dimensiunilor mici ale grupurilor și tururile concentrate pe 
latura de distracție și aventură. Toate tururile și închirierile încep pe trasee care se desfășoară prin păduri 
acoperite de zăpadă în timp ce se urcă spre pantele și pajiștile alpine înalte. Pentru traseele la înălțime, 
cum ar fi  pachetul turistic de la 1 oră până la 5 zile, veți lăsa pădurile în urmă și vă veți bucura de un 
traseu deschis care va lăsa pulbere de zăpadă pe terenul de sub unele dintre cele mai înalte vârfuri din 
Harghita. Toate pachetele pentru trasee includ snowmobilul, casca, combustibilul, instrucțiunile, asis-
tența tehnică și mecanicul. Traseele de 5 zile includ: cazare la Pensiunea Petho (www.pethopanzio.ro) 
care include micul dejun și cina, cadou, transport de la aeroportul din Sibiu sau din Cluj –Napoca - Un 
grup de 6 până la 8 pasageri.
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TURURI DE IARNĂ

INCLUDE:
TRANSPORT DE LA IZVOARE SPRE MUNȚII HARGHITEI PENTRU SOLICITĂRI ULTERIOARE. 

FIECARE TRASEU ÎNCEPE DIN FAȚA PENSIUNII PETHO WWW.PETHOPANZIO.RO

* prețurile la snowmobile sunt disponibile de la 1 decembrie 2019 pâna la sfârșitul lunii aprilie 2020

1 HOUR 3 HOUR 2 HOUR 1 DAY 

€ 50 € 85 € 110 € 210
/ snowmobil / snowmobil / snowmobil / snowmobil
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TURURI DE IARNĂ
PACHET TRASEU DE 4 ZILE 

ZIUA 1 ZIUA 3ZIUA 2 ZIUA 4

• 
INCLUDE MICUL DEJUN ȘI CINA, CADOU 

• 
• TRANSPORT DE LA IZVOARE SPRE MUNȚII HARGHITEI, 

• 

€ 950
/ persoană

• sosirea la hotel, cina 
și informare 

• traseu, pauză de 
prânz, traseu, cină

• traseu, pauză de 
prânz, traseu, cină

• mic dejun și pleca-
rea din fața hotelului

* prețurile la snowmobile sunt disponibile de la 1 decembrie 2019 pâna la sfârșitul lunii aprilie 2020
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• 150 € /snowmobil, avans returnabil
• Vehiculele pot fi  folosite numai cu acord parental de către 
   copiii sub 14 ani 
• Fiecare participant trebuie să aibă asigurare în caz de accident 
   sau asigurare turistică
• Prețurile la snowmobile sunt disponibile de la 1 decembrie 
   2018 pâna la sfârșitul lunii aprilie 2019

Plata cu card de credit pe site-ul companiei sau prin transfer bancar.
Prețurile nu conțin TVA.

*Vă rugăm să luaţi în considerare:
- orice prejudiciu adus unui vehicul sau orice accidentare în timpul 
  călătoriei/turului este responsabilitatea clientului 
- vor fi  percepute taxe pentru daune materiale.
Pentru mai multe detalii consultaţi Declaraţia pe propria răspundere.

AVANS

* prețurile la snowmobile sunt disponibile de la 1 decembrie 2019 pâna la sfârșitul lunii aprilie 2020
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VIZIUNEA NOASTRĂ

„Satisfacţia este unul dintre fundamentele fericirii, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne culcăm pe 
lauri, ci trebuie să ne străduim pentru mai mult și mai bine” (Bessenyei Peter, Pilot acrobat)

Acest citat reprezintă într-o foarte mare măsură viziunea noastră și planurile noastre de viitor. La 
Transylvania Adventure Park, noi încercăm să aducem toate activitățile și posibilitățile extreme sub ace-
lași acoperiș și avem multe planuri precum: să facem primul E-Park cu biciclete electrice și motociclete 
sau să construim un poligon de tragere profesional, care va fi , de asemenea, potrivit pentru activităţile 
de airsoft și paintball.  Iar celor cărora să simtă vântul în timp ce sar dintr-un avion de la o înălțime de 
4.000 de metri, le vom oferi posibilitatea de a face sărituri cu parașuta în tandem cu un ghid profesionist. 
Acestea sunt doar câteva dintre planurile noastre de viitor, dar pentru a ne realiza visul trebuie să ne 
transformăm energiile în rezultate palpabile.

În ceea ce privește viitorul mai îndepărtat, dorim să oferim un serviciu complet clienților noștri de toate 
vârstele și sexele, astfel încât, dacă cineva dorește să petreacă timp de calitate și de neuitat, cu cele mai 
bune programe extreme și de divertisment, trebuie să ne treacă pragul, și toate dorințele i se pot împlini.









România/Transilvania
județul Harghita,
Odorheiu Secuiesc, 
str. Orbán Balázs, nr. 160

0040-752 22.94.04 (ture)
0040-757 89.39.35 (magazin și servicii) 

transylvaniaadventurepark@gmail.com

transylvaniaadventurepark

transylvaniaadventurepark

tapark.eu


