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O ieșire 
pur și simplu
în natură



Despre Muf Puf

E o altă lume aici, la Muf Puf și Cavaleria. O lume simplă, dar care are atâtea 

de oferit. O lume liniştită, dar care îţi poate stârni cel mai mare entuziasm!

Ne-am dorit să oferim copiilor un spațiu de joacă în aer liber și în deplină 

siguranță, cu animale, puțin praf, miros de fân cosit, iarbă verde, picioare 

desculți și libertate. 

Conectare. Empatie. Inteligență socială, adaptare la mediu și imunitate de 

fier. Sunt doar câteva dintre beneficiile activităților copiilor în natură.  La Muf 

Puf, mașinuțele din plastic, păpușile, trenurile ori cuburile LEGO sunt înlocuite 

cu bețe, pietre, nisip și frunze.

Vă așteptăm la noi, cu bucurie!



Școala Altfel
FOIȘOR ACOPERIT O ZONĂ DE BUCĂTĂRIE

CĂSUȚĂ PENTRU COPII DOUĂ ZONE DE JOACĂ

sau “O ieșire pur și simplu în 

natură”

La Muf Puf, grupurile de copii pot 

veni în vizită pur și simplu, pentru a 

se împrieteni cu căluții, pentru a-i 

mângâia și a cunoaște mai multe 

curiozități din lumea lor.

Este, totodată, un prilej minunat 

prin care copiii se pot juca în aer 

liber, departe de gălăgia și forfota 

orașului, și se pot reconecta cu 

Natura, urmărind transformările ei 

în fiecare anotimp.

Muf Puf vă oferă un loc sigur și 

relaxant ,  unde puteț i  aduce 

grupuri mari de copiii fără a fi 

presați de anumiți factori de stres - 

pentru însoțitori, pentru părin i sau ț

pentru copii. 

Zona de picnic, cu foișor acoperit, 

include mese și scaune, având 

capacitatea de aproximativ 50 de 

persoane.

O zonă unde vă puteți găti ce 

doriți; este acoperită, prevăzută 

cu grătar (și ustensile), chiuvetă și 

frigidere.

Căsuța pentru copii este din lemn, 

având tobogane, leagăne, rampe 

de cățărare și o groapă de nisip 

cu forme și ustensile incluse.

Spațiul Muf Puf și Cavaleria este 

organizat în două zone de joacă, 

una pentru copilași micuți și una 

pentru copilași mai mari.

19 CAI PRIETENOȘI ARENE DE CĂLĂRIT 

Prietenii noștri de la Equester vă 

invită să-i întâlniți pe cei 19 cai 

frumoși, bine îngrijiți și... mari 

iubitori de morcovi.

Pentru cei care doresc să 

călărească, avem la dispoziție 

două arene în aer liber și un 

manej acoperit.



Ce puteți face ? la noi
VIZITĂ ÎN LUMEA
CĂLUȚILOR

JOACĂ LIBERĂ 
LA AER CURAT

DESCOPERIREA
NATURII

ATELIERE
CREATIVE

La Muf Puf, p grupuri de la 10 la 60 de copii și nu avem rimim 

limită de timp pentru șederea lor. Pot lua prânzul la noi, se pot 

juca și pot călăriîn voia cea bună , însoțiți de un instructor de 

echitație.  Iată c :e puteți face la noi

Ÿ puteți să vă împrieteniți cu căluții;

Ÿ puteți afla cum se îngrijesc, de ce hrană au nevoie, cum se 

spală, cum vorbesc prin limbajul corpului lor și multe, multe 

alte curiozități din lumea lor;

Ÿ puteți călări în siguranță, sub atenta îndrumare și încurajare a 

instructorilor de echitație;

Ÿ vă puteți relaxa în zona spațiului de joacă;

Ÿ copiii se pot juca liberi (fiind, în același timp, în siguranță);

Ÿ copiii pot participa la ateliere de gătit în aer liber sau alte 

ateliere de creație;

Ÿ puteți vizita și alte animale din mini ferma noastră (curcani, 

rațe, găini);

Ÿ puteți veni însoțiți de doamna de biologie pentru a descoperi 

împreună curiozități din Natură, din lumea plantelor, 

copacilor, insectelor etc.



Oferta - școli, grădinițe

VALABILĂ PENTRU ANUL: 

2020

GRUPURI DE COPII - VIZITĂ AVANTAJ

Începutul sezonului: 1 Martie 2020

La Muf Puf și Cavaleria, puteți veni cu 

grădinița, cu școala, cu afterschool-ul, cu 

învățătorii, bunicii și părinții, dimineața sau 

după-amiaza, în weekend sau în cursul 

săptămânii.

Ne găsiți alături de Centrul de echitație 

Equester, care își desfășoară activitatea în 

cadrul bazei ecvestre din localitatea Voinești, 

la aproximativ 14 kilometri distanță de Iași.

Pentru copii, lumea percepută prin simţuri 

are mult mai multă savoare. De aceea, atunci 

când își fac curaj să mângâie botul cald și 

catifelat al unui cal, resimt o emoție pe care 

niciun video pe telefon sau tabletă nu le-o 

poate oferi. Doar o încercare, și veți vedea 

cum li se luminează chipurile când îi urcăm 

pe cai, când intră în contact cu aceştia.

Ÿ Până în 10 copii 
inclusiv 
                                          

Ÿ Între 11-15 copii   
                                                                                                                              

Ÿ Peste 16 copii  

30 lei/copil

27 lei/copil 

25 lei/copil

Ÿ Folosind acest  COD UNIC, 

beneficiați de o reducere de 

10% dacă veniți la noi 

cu un grup de minim 15 copii.
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