
  

 

 

 

Paște în Delta Dunării  

30 aprilie – 03 mai 2021 

3 nopți / 4 zile 

            

              

Ziua 1 – Vineri, 30 aprilie | Iași – Tulcea – Uzlina  

Întâlnire la ora 06:45 în fața magazinului Market (fost Billa) de la gară, plecare la ora 07:00 spre Murighiol pe 

traseul Iași - Vaslui – Tecuci – Galaţi – Tulcea - Murighiol unde ne vom îmbarca în șalupe cu destinația Uzlina, 

pe traseul Bratul Sf. Gheorghe, Dunărea Veche, Canalul Uzlina – Resort Cormoran unde vom fi 

întâmpinați cu un cocktail de bun venit. Cazare și cină la Hotel Cormoran Resort 3*. 

Ziua 2 – Sâmbătă, 01 mai | Pe lacuri  

De dimineață, după micul dejun, plecăm într-o excursie de 2-3 ore pe lacurile Uzlina și Pojarnia după care vom 

servi prânzul în aer liber (dacă vremea permite). După-amiază timp liber: piscină, tenis de câmp, tenis de masă, 

volei, baschet, biliard, etc. După cină, la ora 22.00 – transfer cu ambarcațiunile către Murighiol pentru slujba 

de Înviere de la biserica din comuna Murighiol. Deplasare de la Parcarea Cormoran la Biserica cu autocarul. 

După slujba de Înviere, transfer înapoi la Cormoran Resort, unde vom fi așteptați cu ouă roșii, cozonac proaspăt 

de casă și un pahar cu vin roșu. Cazare la Hotel Cormoran Resort 3*. 

 

Ziua 3 – Duminică. 02 mai | Sf. Gheorghe 

Mic dejun. Activități în aer liber: posibilitate închiriere undițe pentru pescuit, concurs ”Găsește ouăle ascunse 

de Iepuraș”, concursuri de îndemânare, campionat ping-pong. Opțional excursii cu ambarcațiuni. Prânz 

tradițional de Paște din care nu vor lipsi : ouă roșii, drob de miel, ciorbă miel, friptură și stufat de miel dar și 

preparate din pește și pui/porc, pască și cozonac. După-amiază timp liber: piscină, tenis de camp, tenis de 

masă, volei, baschet, biliard, etc. Seara cină câmpenească la foc de tabără. Cazare la Hotel Cormoran Resort 3*. 

 

Ziua 4 – Luni, 03 mai | Uzlina - Tulcea – Iași 

După micul dejun, ne luăm rămas bun de la Resortul Caraorman și ne îmbarcăm, cu tot cu bagaje, într-o ultimă 

incursiune prin Delta către Murighiol, de unde vom lua autocarul pentru întoarcerea acasă. Sosire la Iași în 

cursul serii. 

 

 

 

 



 

 
 

Tarife: 

Adult în cameră dublă 1375 Lei 

Al 3-lea adult în cameră dublă, cu fotoliu extensibil 1300 Lei 

Adult în cameră single 1550 Lei 

Copil < 7 ani cu 2 adulți în cameră, fără pat 375 Lei 

Copil 7…14 ani cu 2 adulți în cameră, cu pat suplimentar  950 Lei 

Tarif Early Booking pentru înscriere până la data de 

31.01.2021  
Se aplică o reducere de 75 lei/pers. 

 

Tariful include: 

- Transport autocar Iași – Murighiol – Iași 

- Cazare 3 nopți la Resort Caraorman 3* cu pensiune completa in sistem bufet suedez conform program. 
- Transfer șalupă  Murighiol – Uzlina – Murighiol 

- Transfer șalupă  Uzlina – Murighiol – Uzlina pentru slujba de Inviere 

- Excursia cu șalupa conform program 
- Muzica traditionala la una dintre mesele servite 

- Traversarea Dunării cu bacul la Galați (sau Brăila în funcție de nivelulul apei) 

- Acces gratuit piscina, tenis de camp, tenis de masa, volei, baschet, biliard etc 
- Taxă intrare în Delta Dunării 

 

Tariful nu include: 

- Costumele de baie, pălăriile de soare, soluțiile împotriva insectelor și ... voia bună !!! 

 

Informații 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:  

- 300 lei la înscriere 

- 500 lei cu 60 zile înainte de plecare 

- Restul de plată cu 20 zile înainte de plecare 
 

 

 

 


