
 

 

 

ए�स��ल, लवासा �सट येथे मुलांसाठ� साहस �शबीर 
 

या उ�हा�यात, मलुांमधील स ुत गणु व साहस यांना वाव दे%यासाठ� &व&वध 'कारचे खास उप,म   
 

मुबंई, 15 मे 2014: लवासा �सट येथील ए�स��ल येथे 7 

वष6 व 7यावरल वया8या मलुांसाठ� 21 मे त े23 मे आ;ण 

27 मे त े 29 मे, 2014 या कालावधीत 2 रा=ी व 3 

>दवसांच े मलुांसाठ� साहस �शबीर आयोिजत केले आहे. 

मलुांमधील स ुत गणुांना व साहसाला वाव देणे आ;ण 

7यां8यामCये आ7म&वDवास, सवंाद कौशFये &वक�सत 

करणे, भय हाताळणे, जीवन कौशFये, सजIनशीलता व 

चौकटबाहेर &वचार करणे Jजवणे आ;ण खा%या8या 

चांगFया सवयी लावणे हे या �शKबराच ेउ>LMट आहे.    

7यानसुार, एअर रायफल शटू, ;झप लाइन, बSट बॉल 

टारगेट शटू, धन&ुवIUया, रॅप�लगं, जंगल Wेक, रोप लॅडर, 

अॅ�सड लेक, टायर अडँ बॉल Zरगं, ि[ लट पाइ स असे 

थरारक शारZरक उप,म व मॅिजक \ूट, अॅड मॅड शो, 

कॅ]पफायर असे फन गे]स आयोिजत केले जाणार आहेत. 

हे सवI उप,म आतंरराMWय सरु^ा 'माणकाचं े कटा^ाने 

पालन करणा_या आहेत आ;ण 7यांचे आयोजन अ`तशय '�शa^त bय�तींमाफI त केले जात.े 

तीन >दवसां8या या �शKबराचे शFुक 5,000 + कर असे असनू, यामCये शअेZरगं पdतीने एअर कंeडशडं ि[वस टे%ट, 

सवI वेळच ेजेवण आ;ण साहसी उप,म यांचा समावेश आहे.  

�शKबरात सहभागींना फ[टI-एड, &पक`नक8या वेळी gयायची काळजी, पा%यात उतरणे, इमारत वा घरांतील आगीचा 

धोका या&वषयीह मा>हती >दल जाणार आहे.  

�शKबरात सहभाह हो%यासाठ� सपंकI : नीलेश - +91 7709019077 / अ�भजीत कासलकर - +91 9823667445 lकंवा 

वेबसाइट: www.xthrill.in/ www.lavasa.com.  

अ�धक मा>हतीसाठ� संपकI :  

लवासा कॉप{रेशन �ल�मटेड 

आिDवन शे|ी  - 99670 24293 

ashwin.shetty@lavasa.com  

अंकुल भावसार – 9820168842 

ankul.bhavsar@lavasa.com 

अॅडफॅ�टसI पीआर  

पZरa^त जोशी – 98339 17030 

parikshit.joshi@adfactorspr.com  

`ननाद �सdये – 9619500760 

ninad.siddhaye@adfactorspr.com 

 

ए�स��ल, लवासा येथे साहस �शबीर  
 

ताZरख: प>हल बॅच 21 – 23 मे 2014 व दसुर बॅच 27-29, 

2014. 

>ठकाण: ए�स��ल, लवासा �सट 

उप,म: एअर रायफल शूट, ;झप लाइन, बSट बॉल टारगेट 

शूट, धनु&वIUया, रॅप�लगं, जंगल Wेक, अॅड मॅड शो, 

कॅ]पफायर व फन गे]स.   

शुFक: 5000 J. + कर, यामCये एस ि[वस टSट, जेवण व 

साहसी उप,म समा&वMट  

संपकI : नीलेश +91 7709019077 / अ�भजीत कासलकर +91 

9823667445 or वेबसाइट: www.xthrill.in /  

www.lavasa.com  


