Descoperă Delta Dunării
02 – 05 iulie, 27 – 30 august și 03 – 06 septembrie 2020
3 nopți / 4 zile

Ziua 1 – Joi | Iași – Tulcea – Crișan
Întâlnire la ora 06:45 în fața magazinului Market (fost Billa) de la gară, plecare la ora 07:00 spre Tulcea pe traseul Iași Vaslui – Tecuci – Galaţi – Tulcea, unde vom vizita Complexul muzeal ecoturistic Delta Dunării și acvariul.
Continuăm traseul spre Mahmudia unde ne vom îmbarca în șalupe cu destinația Crișan, pe traseul Canalul Uzlina,
Lacul Uzlina, Lacul Isac, Canalul Litcov, Canalul Caraorman, Bratul Sulina. Apus de soare pe lacul Isac. Cazare
și cina la Hotel Sunrise 3*.
Ziua 2 – Vineri | Inima Deltei
De dimineață, după micul dejun, plecăm în excursie. Mergem, împreuna cu ghidul local, pe traseul Brațul

Sulina, Dunărea Veche, Canalul Magearu, pe un traseu frumos plin de nuferi să vedem și să învățăm despre
Pădurea Letea, caii sălbatici și Satul Letea. Până în Satul Letea mergem cu barca iar de acolo luăm mașina
sau căruța. Vedem punctele de larg interes, ne plimbăm puțin prin nisipul fin apoi ne întoarcem la barcă și
pornim înapoi spre Crișan. Vom reveni la complex unde vom avea pregatită o masă festivă, tradițional
pescărească, afara în curte sau în incinta restaurantului (în funcție de starea vremii). Terminăm seara în jurul
unui foc de tabără, cu un vin fiert și voie bună. Cazare și cină la Hotel Sunrise 3*.
Ziua 3 – Sâmbătă | Inima Deltei
Mic dejun. Ziua este destinată relaxării la piscină, (șezlonguri, umbrele, gratuit) și tot gratuit: tenis de masă, biliard și
darts. Pentru cine dorește se poate iniția în navigarea cu barca cu rame și pescuitul sportiv;
Opțional se pot face următoarele excursii:
1. Hotel – Dunăre braț Sulina - Vărsărea Dunării în mare – Oraș Sulina – Plaja Sulina – Dunăre braț Sulina – Hotel
Tarif: 165 lei/pers. - cu ghid însoțitor.
2. Hotel - Dunărea Veche - Canal Bogdaproste - Lac Bogdaproste - Lac La Amiaza - Lac Trei Iezere - Dunărea Veche
- Dunăre braț Sulina - Hotel.
Tarif: 120 lei/pers.
Cazare, cina și foc de tabară (daca vremea permite), la hotel Sunrise 3*.
** Traseele specificate pentru transfer și excursii cu barca sunt valabile în condții climatologice normale. Pe timp nefavorabil sau
apă scăzută, acestea se pot modifica pentru a garanta siguranța călătoriei.

Ziua 4 – Duminica | Crișan - Tulcea – Iași
După micul dejun, ne luăm rămas bun de la Crișan și ne îmbarcăm cu tot cu bagaje într-o ultimă incursiune prin deltă
pe traseul de retur de la Complex Sunrise către Mahmudia, unde ne vom întălni cu autocarul pentru întoarcerea acasă,
nu înainte de a vizita și Muzeul Satului Pescăresc Tradițional aflat la intrarea în Tulcea. Sosire la Iași în cursul serii.
Tarife:
Adult în cameră dublă
Al 3-lea adult în cameră dublă, cu fotoliu extensibil
Adult în cameră single
Copil < 5 ani cu 2 adulți în camera, fără pat
Copil 5…10 ani cu 2 adulți în cameră, cu fotoliu extensibil
Copil 10…14 ani cu 2 adulți în cameră, cu fotoliu extensibil
Tarif Early Booking pentru înscriere până la data de
28.02.2020 - pentru plecare din 02.07.2020
Tarif Early Booking pentru înscriere până la data de
30.04.2020 - pentru plecarea din 03.09.2020

1450 Lei
1450 Lei
1750 Lei
750 Lei
950 Lei
1150 Lei
Se aplică o reducere de 75 lei/pers.
Se aplică o reducere de 75 lei/pers.

Tariful include:
- Transport autocar Iași – Murighiol – Iași
- Cazare 3 nopți la hotel Sunrise 3* cu mic dejun și 2 cine
- Transfer șalupă Mahmudia – Crișan – Mahmudia
- Bilet de intrare Acvariu Tulcea și Satul Pescăresc Tradițional
- Excursia cu șalupa și masina/caruța spre Pădurea Letea
- Taxa de intrare în pădurea Letea
- Prânz pescăresc tradițional
- Traversarea Dunării cu bacul la Galați (sau Brăila în funcție de nivelulul apei)
- Plimbare cu barca cu vâsle
- Inițiere în pescuitul sportiv
- Foc de tabără
- Taxă intrare în Delta Dunării
Tariful nu include:
- Mesele de prânz
- Excursiile opționale
- Costumele de baie, pălăriile de soare, soluțiile împotriva insectelor și ... voia bună !!!
Informații suplimentare:
Selectarea locurilor în autocar se face în ordinea înscrierilor.
Condiții de plată: 200 lei la înscriere, 500 lei cu 60 zile înainte de plecare, diferența cu 15 zile înainte de plecare.
Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fără a afecta structura programului.

