
EXCURSII PESCUIT 
www.scoaladepescuit/excursii-pescuit 

Inchide ochii! 
Imaginează-ți că 

pescuiești pe un râu  
cristalin cu o 

apă nesfârșit de 
albastră, umbrită 

doar, 
din când în când, de 
silueta unui păstrăv 

indigen 
care îți urmărește  

năluca.

“O dată  
pe an, du-te undeva unde nu ai mai fost înainte“– Dalai Lama.



EXCURSII PESCUIT 
www.scoaladepescuit/excursii-pescuit 

Salut, sunt Lucian! 
Până acum, am descoperit Italia, 
Cehia, Slovacia, Croația, Bosnia 
și am explorat râuri și lacuri de pescuit la care 
nu poți decât să visezi. 

Astfel, am reușit să acumulăm mii de partide 
de pescuit . Avem aventura în sânge, și 
pescuitul în inimă. Vrem să te molipsim 
și pe tine!

Iar noi suntem  
Marius și Iulian! 



Descoperă pescuitul la păstrăv cu cei mai buni 
pescari, pe cele mai bune râuri din Europa!

PROGRAMUL EXCURSIEI 

Probabil că te 
întrebi ce o să faci 

în cele 4 zile cu noi. 
E și normal, 

necunoscutul și 
misterul mereu 
ridică semne de 

întrebare.



NOI EXPERIENȚE 

MÂNCARE | OAMENI | PEISAJE 
DISTRACȚIE  & SOCIALIZARE  

 



ZIUA 1 
Odata aterizați în Veneția, închiriem mașină și pornim 
către Val di Sole - Trentino. Pe drum, ne oprim să 
savurăm o porție de paste hand made, cum numai 
italienii știu să pregătească în celebrele restaurante 
de familie, trattoria. 

Peste aprox. 200km ajungem la Camping Cevedale, 
regiunea Trentino (Ossana, Provincia di Trento). 
Cazarea se face în cabană de 5 locuri (1 pat  dublu și 
3 single), cu baie și bucătărie.

ZIUA 2 
Ora 08:00 - Servim micul dejun și trecem în revistă locurile și 
năluciile de pescuit. Ne impărțim pe echipe de câte doi și 
pornim aventura pescuitului, după trofee, pescuind păstrăvi 
indigeni (naturali). 

Ora 16:00 - Revenim la cazare unde facem schimb de 
informații și de experiențe. Dăm drumul la grătar și pregătim 
un festin compus din carne și preparate traditionale italiene, 
stropit cu vin de calitate.



ZIUA 4 

Ora 08:00 - Servim micul dejun și ne facem 
bagajele către casă. Stai, că nu s-a terminat încă 
excursia noastră! 

În drumul nostru vizităm câteva dintre cele mai 
reprezentative edificii locale precum și un magazin 
specializat în vânzare nălucilor pentru pescuitul 
păstrăvului.  Spre amiază ne îmbarcăm în avionul 
către casă, cu tot bagajul de experiențe frumoase, 
amitiri deosebite și poze cu pești italieni.

ZIUA 3 

Ora 8:00 - Servim micul dejun și redistribuim 
echipele, astfel încât să învățăm unii de la alții cât 
mai multe despre pescuitul la păstrăv natural. 

Ora 16:00 - Ne retragem la cazare unde vom servi 
carne bună la grătar, garnisită cu legume și vin 
local. Vom sta, depănând amintiri cu povești 
pescărești și vei afla cum am câștigat Campionatul 
Mondial de Pescuit la Răpitori din Barcă, din Rusia 
în 2017, direct de la căpitanul echipei de pescuit a 
României - Lucian Constantin (Gyorg)
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๏Cazare pentru 3 nopți (joi, vineri, 
sâmbătă) 

๏Mic dejun pentru vineri, sâmbătă și 
duminică 

๏Câte o masă pe zi (joi, vineri, sâmbătă 
și duminică) 

๏Permise pentru două zile de pescuit 

๏Apă minerală și băuturi răcoritoare în 
cameră 

๏Asigurări de sănatate pentru tot 
sejurul

CE INCLUDE PACHETUL? 
www.scoaladepescuit/excursii-pescuit ๏Băuturi alcoolice 

๏Nălucile de pescuit la păstrăv 

๏Lansete sau alte echipamente 

๏Taxe de intrare la edificii turistice 

๏Avion dus/întors București - Veneția. 
Depinde de cât de repede te 
hotărești, avionul dus-întors poate să 
difere ca preț, între 100€ și 200€ de 
persoană

CE NU INCLUDE PACHETUL? 
www.scoaladepescuit/excursii-pescuit 

400€ (de persoana)

 Iar dacă aduci un prieten platești mai puțin cu 50€


