
 

 

 

                                                   

Dobrogea - între Dunăre şi Marea Neagră 

09 - 13 iunie 2021, 4 nopți/ 5 zile 

15 – 19 septembrie 2021, 4 nopți/ 5 zile 

   

    

 

Ziua 1 – Miercuri, 09 iunie/ 15 septembrie | Iași – Tulcea 

Întâlnire la ora 06:45 in fața magazinului Market, fostul magazin Billa (gară), plecare la ora 07:00. Plecare pe traseul 

Iași - Vaslui - Galaţi - Tulcea. Trecem Dunărea cu bacul. Admirăm munţii Măcin, cei mai vechi munţi de pe teritoriul 
Românie și apoi vizităm mănăstirea Cocoș, important așezământ religios al Dobrogei. La Tulcea începem vizitarea 

Complexului muzeal ecoturistic Delta Dunării, acvariului și bisericii cu ceas. Cazare în Tulcea la hotel Delta 3* 

sau similar. 

 

Ziua 2 – Joi, 10 iunie/ 16 septembrie | Tulcea – Babadag – Jurilovca - Constanţa 
După micul dejun vizităm Babadag, cu frumoasa geamie turcească. Ne deplasăm apoi către cetatea Enisala, foarte 

bine restaurată şi păstrată. Ajungem apoi in Jurilovca, unde putem admira lacul Razelm si vizita cetatea Argamum, 
cea mai veche așezare de pe teritoriul românesc atestată într-un izvor antic. Ne deplasăm către cetatea Histria, 

întemeiată de coloniștii greci. Cazare în Mamaia la hotel Sulina International 4* sau similar. 

 
Ziua 3 – Vineri, 11 iunie/ 17 septembrie | Constanţa – Balcik – Cap Kaliakra (opțional) 

Mic dejun la hotel. Zi liberă pentru plimbare și relaxare sau excursie opțională la Balcik, unde ajungem în jurul 

prânzului și vizităm faimoasa Gradină Botanică și Castelul Reginei Maria. Domeniul regal a fost construit din 

dorința Reginei Maria a României, în timpul perioadei  române a Cadrilaterului. Vizităm și Capul Kaliakra, o 
spectaculoasă peninsulă în Marea Neagră, locul unde apele mării se întrepătrund cu stâncile de culoare roșiatică, 

într-un peisaj de o frumusețe rară. Cazare în Mamaia la hotel Sulina International 4* sau similar.  

 
Ziua 4 – Sâmbătâ, 12 iunie/ 18 septembrie | Constanţa – Cernavodă – Adamclisi – Constanţa 

După micul dejun facem o plimbare în centrul istoric al Constanţei, construit pe locul fostei colonii grecești Tomis, 
cu vestigii arheologice antice si medievale, lăcașuri de cult istorice și vechi clădiri administrative. Pe faleză admirăm 

clădirea Cazinoului. Ne deplasăm apoi către Cernavodă, unde vom putea vedea Centrala atomoelectrică și 

frumosul pod peste Dunăre proiectat de Anghel Saligny. Vizităm apoi mănăstirea construită în jurul unei peșteri  în 

care tradiţia populară susține că a trăit și a creștinat Sfântul Apostol Andrei. Ne deplasăm apoi către Adamclisi 
pentru a vedea monumentul ridicat de împăratul Traian după cucerirea Daciei apoi savurăm o degustare de vinuri 

dobrogene la Crama Viisoara. Cazare în Mamaia la hotel Sulina International 4* sau similar. 

 
 



 
 

 

  

 
Ziua 5 – Duminică, 13 iunie/ 19 septembrie | Constanţa – Galaţi – Iași 

Mic dejun. Plecare spre casă. Pe drum admirăm Cheile Dobrogei, formaţiuni naturale ce datează din perioada 

dinozaurilor, rezultat al acţiunii factorilor de mediu (precipitaţii, vânt) asupra rocilor. Trecem Dunărea pe podul de 
la Giurgeni-Vadu Oii. Continuăm pe traseul Brăila - Galaţi – Vaslui – Iași. Ajungem spre seară, în funcție de 

condițiile de trafic. 

 

Tarife:  

 

 

 

 

 

Tariful include: 

- 4 nopți de cazare la hoteluri de 3* si 4* cu mic dejun 

- Transport autocar 

- Taxă trecere pod Giurgeni – Vadu Oii şi taxă trecere Bac Galaţi 

- Ghid local Complex muzeal ecoturistic Delta Dunării 
- Ghid local în Constanţa 

- Însoţitor de grup 

 
Tariful nu include: 

- Intrările la obiectivele turistice 

- Intrare Crama Viişoara 
 

Excursie opțională 

Balcik și Cap Kaliakra – 20 euro/persoană (minim 25 de participanţi) 

 

Informatii suplimentare: 

Selectarea locurilor în autocar se face în ordinea înscrierilor.  

Ghidul poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fără a afecta structura programului. 
 

Condiții de plată:  

- 200 lei la înscriere 
- Restul de plată cu 20 zile înainte de plecare 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Adult în cameră dublă 860 lei 

Al 3-lea adult în cameră dublă cu pat suplimentar 850 lei 

Adult în cameră single                          1190 lei 

Copil < 11.99 ani cu 2 adulți în cameră fără pat suplimentar 640 lei 

Tarif Early Booking: pentru înscriere până la data de 

31.01.2021 

Se aplică o reducere de 25 lei / 

persoană 


