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Delta Dunarii este darul suprem pe care frumoasa
Dunare Albastra, il face uscatului, inainte de a-si contopi
apele sale cu acelea ale Marii Negre”- (E.Pannighiant).
Delta Dunarii, este un paradis al naturii la pragul Marii
Negre, fiind cea mai mare intindere compacta de stuf din
lume, unde poposesc si cuibaresc numeroase specii de
pasari. Delta Dunarii este situata in SE tarii, avand forma
lirma literei grecesti "Δ" (delta) si fiind limitata la SV de
pod. Dobrogei, la N trece peste granita cu Ucraina, iar la
E cu Marea Neagra. Delta Dunarii este traversata de
paralela de 45° lat N si de meridianul de 29° long.
La capatul acestei milenare aventuri – Delta
Dunarii – un petec de pamant si ape in continua miscare
, in vesnica lupta cu timpul, acest miraculos triunghi de
apa si pamant fiind in permanenta metamorfoza, in
perpetua modificare a formei si dimesiunilor, a infatisarii
si continutului, reprezinta cea mai mare entitate deltaica
a Europei. Principala poarta spre acest unicat continental,
ramane orasul Tulcea, oras in ampla si continua
dezvoltare, port maritimo – fluvial, centru al
industrializarii pestelui autohton si oceanic, producator
de nave si “ schela” turistica daca socotim zecile de mii
de turisti romani si straini care patrund pe aici , cu
mijloace de transport ingaduite de apa, catre toate
coloanele Deltei Dunarii.
Bratele Dunarii In trecut Dunarea avea mai multe
brate: potrivit lui Herodot" Istrul" avea cinci brate,
Ptolemeu vorbea de sase brate, Polybiu sapte brate, etc.
Datorita unui proces natural de colmatare astazi exista 3
brate prin care Dunarea construieste continuu Delta.
Chilia este cel mai lung brat 120 Km si cel mai viguros
prin faptul ca preia 58% din debitul Dunarii. Avand
multe ramificatii si ostroave acesta este cel mai tanar
brat, inregistrand si cea mai mare adancime 39 de m.
Bratul Chilia este folosit pentru navigatie, cele mai
importante porturi fiind Ismail si Valcov. Sulina, in urma
adanciri si corectari unor meandre este folosit cu
predilectie pentru navigatie. In urma acestor lucrari care
au avut loc intre 1862 si 1902, lungimea bratului a scazut
de la 93 de km la 64 de km, iar volumul de apa scurs s-a
dublat (18% in prezent), adancimea minima fiind de 7 de
m, iar cea maxima de 18 de m.
Sulina este un oras si un port liber în judetul
Tulcea, Dobrogea, la extremitatea estică a României, în
Delta Dunării, în punctul de vărsare al bratului Sulina în
Marea Neagră. Are o populatie de 4.601 locuitori. Sulina
nu este legată direct de reteaua de drumuri din România
si poate fi atinsă numai pe calea apei, fie pe Dunăre, fie

pe Marea Neagră. Sulina este orasul din România situat
la cea mai mică altitudine medie, de numai 4 m deasupra
nivelului mării. Orasul se întinde de-a lungul Dunării, cu
cea mai mare parte a habitatului pe malul drept. Spre
deosebire de restul Deltei Dunării, împrejurimile orasului
sunt formate din soluri nisipoase si sărate, partial umede,
brăzdate de canale. În zonele uscate si sărate vegetatia
este cea specifică dunelor, ca de exemplu cătina rosie
(Tamarix ramosissima). În zonele mlăstinoase predomină
stuful (genul Phragmites), papura (genul Typha), izma
broastei (Mentha aquatica), cucuta de apă (Cicuta virosa),
cornaci(Trapa natans) si mai rar nufărul alb (Nymphaea
alba). Zona extravilană se remarcă prin absenta copacilor
de mari dimensiuni, existând un singur pâlc de salcâmi
(Robini pseudacacia), plantat la intrarea în oras. Altfel, în
oras se pot întâlni sălcii (Salix babylonica), plopi, frasini
(Fraxinus excelsior) si corcodusi (Prunus cerasifera),
pomii fructiferi consacrati fiind mai rari.
Turism: Aici se găseste un cimitir maritim, unic în
tară si chiar în Europa. Un alt obiectiv turistic este Farul
din Sulina, care datează din 1802. Sulina mai are si câtiva
kilometri de plajă la Marea Neagră, însă aceasta nu atrage
un număr mare de turisti. Plaja, în mare parte nu este
amenajată, ceea ce îi oferă un aspect virgin. Plaja este cea
mai lata portiune de acest fel de pe litoralul Marii negre
si are o granulatie asemanatoare cu cea din Mamaia. Este
o alternativă la statiunea Vama Veche.
Sfantul Gheorghe este cel mai vechi brat, care
transporta 24% din volum de apa si aluviuni. Cea mai
mare adancime pe acest brat este de 26 de metri Si acest
brat a suferit transformari prin taierea unui numar de sase
meandre, lungimea sa scurtandu-se la 70 de km. Este
bratul sudic al Dunării, până la vărsarea acesteia în Marea
Neagră, în perimetrul localitătii Sfântu Gheorghe-Deltă.
Din cele trei brate ale Dunării - Chilia, Sulina si
Sfântul Gheorghe - bratul Sfântul Gheorghe (lungime: 64
km; lătime maximă: 550 m; adâncime maximă: 26 m),
cel mai meridional brat al Dunării si cel mai vechi,
orientat spre sud-est, are un curs sinuos desfăsurat pe 112
kilometri si transportă 22% din debitul fluviului;
coeficient de sinuozitate: 1,60.
Navigatia pe acest brat al Dunării este de interes
local. Sectionarea unor meandre în ultimul timp a
micsorat lungimea cursului navigabil.
De-a lungul său se insiră asezările: Nufăru, Mahmudia,
Uzlina, ultima dintre ele fiind localitatea Sfântu
Gheorghe. Împreună cu bisericile ortodoxe, în aceste
locuri pot fi văzute si câteva moschei.

BALTENII SE SUS – COMUNA BESTEPE
HOTEL WELS ***
Amplasat pe malul bratului Sf. Gheorghe, cu iesire larga la Dunare, 50 m pana la apa, acces direct cu automobilul, fara a se trece Dunarea,
ofera calitate si confort prin camere de cazare spatioase dotate la nivel european, sala de agrement cu masa de biliard, tenis de masa si
aparate de fitness, care insa poate fi modificata in sala de conferinta (35 locuri), spalatorie/calcatorie proprie, restaurant cu bar si semineu,
terasa in aer liber cu vedere la Dunare.
Hotel WELS**** mai ofera: piscina pentru adulti si copii, mult spatiu verde, teren de volei si loc de joaca pentru copii in aer liber,
sezlong-uri, parcare pazita, miniplaja, leagan si foisor la malul Dunarii unde se poate face gratar cu foc de tabara la cerere ( contra cost ),
ambarcatiuni proprii cu motor pentru excursii si pescuit in Delta, acces ambarcatiuni la ponton.
Atentie – suplimentul pentru camere cu vedere la dunare este de 22,00 ron / noaptea de cazare!
La cerere se pot face consumatii pe restaurant in sistem fisa cont, alocand o anumita suma de persoana per sejur. Consumatiile
suplimentare sumei alocate se achita separat la receptie.
Dejun pescaresc : ciorba pescareasca, fel de baza din peste cu garnitura, desert , ½ l apa minerala sau plata 0,5 l. - Se serveste in restaurant
sau pe terasa hotelului.
Cina cu foc de tabara : antreu - 50 ml tuica, mici, carnaciori si frigarui la focul de tabara, fel de baza – peste ori carne pui/porc la gratar cu
garnitura de cartofi nature, desert, ½ l vinul casei/pers., 1 apa minerala / plata 0,5 l.
Cina festiva: antreu, fel de baza I (peste), fel de baza II (carne de pui ori porc), garnitura, desert, ½ l vinul casei, 1 apa min. / plata 0,5 l.
Se serveste in restaurant sau pe terasa hotelului.
Oferta Early Booking : Pentru rezervarile achitate integral pana la data de 15.03.2017, indiferent de nr. de nopti solicitate in perioada
01.04. - 31.10.2017, se ofera o reducere de 20 % la cazarile din cursul saptamanii (d-j) si o reducere de 15 % la cazarile la sfarsit de
saptamana (v+s). Aceasta oferta nu se aplica la alte oferte speciale ori de pachet ori in perioada sarbatorilor de Sf. Paste, 1 Mai, Rusalii
si Sf. Maria ( 15 August ).
Oferta speciala nr 1 - valabila in perioada : 01.04 – 31.10.2017
Sejur de 3 nopti (4 zile), demipensiune (mic dejun si cina), 1 welcome drink si 1 excursie de 3 ore in Delta Dunarii cu ambarcatiune cu
motor de 15 c.p., taxa de intrare in Delta, taxa hoteliera si TVA.
Tariful pentru intregul sejur variaza in functie de numarul de persoane care ocupa ambarcatiunea.

Numar de persoane care
ocupa ambarcatiunea de 15 cp
2 persoane

Tarif / pers / loc in
camera dubla twin
678,00 lei

Tarif / pers / camera dubla twin In
regim de single
836,00 lei

3 persoane

624,00 lei

790,00 lei

4 persoane

596,00 lei

762,00 lei

La solicitare si disponibilitate sejurul se poate prelungi la tariful de 116,00 lei / pers./noaptea de cazare, loc in camera dubla twin si la
tariful de 185,00 lei / pers. / noaptea de cazare in camera dubla twin in regim de single.
Oferta speciala nr. 2 : valabila pe tot parcursul sezonului 4 + 1 = 5 , indiferent de cursul saptamanii pentru un sejur de 4 nopti (5 zile),
se ofera a 5-a noapte gratuit, inclusiv mic dejun. Tariful pentru primele 4 nopti se calculeaza conform preturilor din tabel pentru perioada
solicitata iar a 5-a noapte este gratuita.
Aceasta oferta este valabila in combinatie cu alocarea unei sume pentru servicii de restaurant in sistem fisa cont, in valoare de 60,00 lei /
persoana / zi. Consumatiile suplimentare sumei alocate se achita separat la receptie.
Oferta speciala nr. 3 : valabila in cursul saptamanii in per. 01.04 - 30.06.2017 si 01.09 - 31.10.2017
4 = 3 pentru un sejur de 4 nopti (5 zile) care se efectueaza in cursul saptamanii (in intervalul duminica – joi), se achita doar 3 nopti (4
zile) de cazare iar a 4-a noapte este gratuita, inclusiv mic dejun.
Aceasta oferta este valabila in combinatie cu alocarea unei sume pentru servicii de restaurant in sistem fisa cont, in valoare de 60,00 lei /
persoana / zi. Consumatiile suplimentare sumei alocate se achita separat la receptie.
Sumele achitate in avans nu se returneaza daca rezervarea este anulata, modificata ori in caz de neprezentare.
Tarife in lei/zi/camera

Perioada:
01.04-30.06.2017
01.09-31.10.2017
camera dubla twin
dubla in regim de single
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Cazare+MD 17 lei
1 – 10 PERS.
D–J
V–S
247
256
189
196

2

Cazare+MD 17 lei
11 – 34 PERS.
D–J
V–S
233
247
178
189

Contact:0253227435

camera dubla matrimoniala
cu vedere la dunare
camera dubla matrim in regim de single
cu vedere la dunare-supliment inclus
doubling ( 2 camere duble twin cu bai separate,
cu hol comun ptr. 4 pers.)
doubling in regim single ( ptr. 2 persoane )

284

294

268

284

235

243

221

235

473

489

445

473

367

379

345

367

Tarife in lei/zi/camera

Perioada:
01.07-31.08.2017

Cazare+MD 17 lei
1 – 10 PERS.
D–J
V–S
267
275
208
215
303
314
253
262

camera dubla twin
dubla in regim de single
camera dubla matrimoniala cu vedere la dunare
camera dubla matrim. in regim de single
cu vedere la dunare
doubling ( 2 camere duble twin cu bai separate,
cu hol comun ptr. 4 pers.)
doubling in regim single ( ptr. 2 persoane )

Cazare+MD 17 lei
11 – 34 PERS.
D–J
V–S
250
267
197
208
285
303
238
253

511

529

481

511

404

419

380

404

CRISAN
COMPLEX SUNRISE CRISAN***
Tarife in lei/zi/camera

Perioada

15.04 – 15.05

HOTEL MATRIMONIALA
Standard
PREMIUM
Dubla
Regim
Dubla
Regim
single
single
260
220
290
250

HOTEL TWIN
Dubla
245

Regim
single
205

BUNGALOW
MATRIMONIALA
TWIN
Dubla
Regim
Dubla
Regim
single
single
-

16.05 - 15.07
11.09 - 31.10

290

250

320

280

270

230

280

240

245

205

16.07 – 10.09

330

290

360

320

300

260

310

270

270

230

Servicii restaurant :
MENIU : 1 pranz 75 lei; 1 cina 75 lei; 1 cina festiva 120 lei
BUFET SUEDEZ: 1 pranz 90 lei; 1 cina 85 lei; 1 cina festiva 14 lei
Oferta Inscrieri Timpurii: Reducere 10% pana la data de 31.03.2017 pentru pachete de cazare cu mic dejun achizitionate si achitate
integral - sejururi de minim 3 nopti de cazare.
Rezervarile confirmate cu Inscrieri Timpurii nu pot fi modificate sau anulate decat cu penalizare 100% din valoarea pachetului.
Transfer MAHMUDIA - CRISAN (HOTEL SUNRISE) SI RETUR ( durata transferului – 1 ora)
Cost transfer 154 ron/pers/tur/retur - cu ambarcatiune de 12 locuri, minim 10 persoane;
- cu ambarcatiune lenta de 25 locuri, minim 18 persoane ;
Pentru 2 persoane , se poate asigura ambarcatiune de 4 locuri tip Laguna la tariful de 385 lei/ambarcatiune/pe tur.
Ambarcatiunile circula conform normelor in vigoare numai pe timpul zilei. Nu se inchiriaza ambarcatiuni cu motor, fara conducator
autorizat asigurat de hotel.
Servicii de Agrement: EXCURSII cu durata de aproximativ 3,30 – 4 ore:
Pret: 125 lei/persoana (pret valabil pentru minimum 2 persoane inscrise).
Excursiile se organizeaza cu barci de capacitate 2 - 4 persoane (motor 20 CP) pana la barci cu capacitate de 12 sau 25 persoane (motor
200 CP sau 60 CP ), in functie de numarul de persoane inscrise.
Propuneri trasee pentru vizitare:.
1. Hotel - Mila 8 - Canal Magearu - Loc. Letea - vizita cu caruta cu cai a Padurii Letea . Prima rezervatie naturala din Romania
apartinand patrimoniului UNESCO. Se regasesc aici zone de desert ce alterneaza cu vegetatie specifica locului, padure de stejari seculari,
dar si padure subtropicala, liane imbratisand trunchiurile copacilor, lacuri sarate, dune de nisip si cai salbatici. Se achita separat 20 lei –
taxa la ghid carutas din Letea.
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Contact:0253227435

2. Hotel - Canal Bogdaproste - Canal Magearu - Lac Raducu - Canal Magearu - Cardon - Sulina - Vizita varsarea Dunarii in mare - oras
Sulina.
3. Hotel - Lebada - Dunarea Veche - Lac Bogdaproste - Lac Trei Iezere - Canal Eracle- Mila 23.

Pachet de Servicii sezon 2017- Complex Sunrise
OFERTA 3 nopti / 4 zile – tarif de persoana - Grup 8 - 10 persoane
Servicii incluse in pachet : 3 nopti cazare in camera dubla ; Servicii masa pensiune completa ( intrare cu cina – iesire cu mic dejun),
Transfer pe apa de la Mahmudia la hotel si retur ; Internet wireless in receptie, restaurant, in zona de bar si in camere; Acces la cele 2
piscine; Sezlonguri , umbrelute, prosoape la piscina; Loc de joaca pentru copii; Barci la rame, echipate cu veste,de salvare pe canalul
Crisan , Acces la Sala de Fitness, Echipamente : banda de alergare, banca inclinata, 2 biciclete, aparat de forta multifunctional, aparat de
vaslit, bancuta ridicare greutati; Pescuit in iazul din incinta complexului, cu eliberarea capturii; Cusete depozitare ustensile de pescuit;
Tenis de masa ; billiard; dart’s; Servicii de receptie, informatii turistice etc.
Facilitati pentru copii:
copiii cu varsta cuprinsa intre 0 ani – 5 ani au gratuitate la mic dejun, transfer si excursii;
copiii cu varsta cuprinsa intre 5 – 12 ani se achita 50 % din valoarea micului dejun, transfer si excursii
pentru copiii de până la 12 ani cazarea este gratuită in aceeasi camera cu parintii fara pat suplimentar;
pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 5-12 ani, se incaseaza 50% din valoarea patului suplimentar;
copiii peste 12 ani se incadreaza la categoria adulti.
Administratia Complexului nu isi asuma responsabilitatea pentru copiii lasati nesupravegheati in spatiile din incinta complexului:
piscine, iaz, Dunare sau perimetrul exterior al proprietatii. Supravegherea revine exclusiv părinţilor.
Daca durata sejurului se scurteaza din motive independente de hotel, hotelul nu are obligatia a de a restitui contravaloarea noptilor
neconsumate.
PROGRAM ZILNIC:
Ziua I : Ora 16,00 Punctul de intalnire si transfer catre Crisan, este in localitatea Mahmudia. Acolo se face imbarcarea in ambarcatiuni
Sunrise confortabile , sigure, cu protectii pentru soare, ploaie, vant . Transferul se efectueaza pe canale prin Delta Dunarii .
Sosire la Complex.: Reprezentantii hotelului va intampina turistii cu un Cockteil de primire , dupa care se predau cheile camerelor.
Prezentarea detaliilor programului si a optiunilor de petrecere a timpului liber. Informatii despre traseele turistice si excursii.Acomodare ,
timp liber.
Ora 19,30- Cina : Meniul contine atat preparate traditionale din peste cat si preparate din bucataria romaneasca sau internationala.
Ziua 2 : Doritorii pot fi treziti si transferati catre locurile de pescuit ( optional –contra cost) 07.00-10.00 . Mic dejun traditional
Ora 10,00 – 14,00 : Excursie la Padurea Letea pe traseul: Hotel - Mila 8 - Canal Magearu - Loc. Letea - vizita cu caruta cu cai a
Padurii Letea
Ora 14,30 : Sosire la hotel. Pranz pescaresc, ciorba la ceaun , peste sau carne la gratar cu garnitura si salata, desert, apa.
Dupa masa de pranz – timp liber pentru activitati din incinta complexului.
- pescuit in iazul propriu cu eliberarea capturii ( crap, caras) , sau in spatele complexului in canal Crisan ( biban), sau la Dunare ( avat,
somn); plaja la piscine; plimbare pe canalul si lacul din spatele Complexului( la 20 minute cu barcuta la rame se poate ajunge in lacul
Iacob, lac cu circulatie redusa de ambarcatiuni cu motor, fiind mai izolat. Aici se gasesc o varietate de pasari, in mod special: lebede,
pelicani, egrete, lisite, rate salbatice si alte specii.
Ora 20,00 - Cina formata din fel de baza, garniture, salata, desert, apa. ( preparate din peste sau carne, in functie de preferinte)
Ziua 3 : Doritorii pot fi treziti si transferati catre locurile de pescuit( optional –contra cost) 07.00-10.00 .
Ora 7,30 – 10,00 Mic dejun traditional .
Ora 10,00 – 14,00: Excursie pe traseul: Hotel – Lebada – Dunarea Veche – Lac Bogdaproste – Lac Trei Iezere – Canal Eracle- Mila 23.
Se strabat intinderile de apa acoperite de nuferi, se admira pelicanii si alte sute de specii de pasari ce cuibaresc in aceste locuri. Se poate
vizita Manastirea Stipoc, unica din Delta Dunarii, realizata din lemn, construita in stil moldovenesc, un mic Paradis unde nu te-ai astepta.
Ora 14,00 : Sosire la hotel. Pranz ( preparate din peste sau carne, in functie de preferinte )
Dupa masa de pranz – timp liber pentru activitati din incinta complexului.
Ora 20,00 - Cina formata din fel de baza, garnitura, salata, desert, apa. ( preparate din peste sau carne, in functie de preferinte)
Ziua 4: Ora 7,30 – 10,00 Mic dejun traditional; Ora 10,00 - Check-out . Transfer catre Mahmudia pe canale.
Tarif de persoana/ sejur/ exprimate in lei/ tva inclus:

15.04 - 15.05

16.05 - 15.07
11.09 - 31.10

Cazare
dubla
Hotel matrimoniala
Hotel twin
Bungalow matrimoniala
Bungalow twin
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1.105
1.082
-

Suplim.
single
270
245
-

4

dubla
1.150
1.120
1.135
1.082

16.07 - 10.09

Suplim.
single
315
285
300
245

dubla
1.210
1.165
1.180
1.120

Contact:0253227435

Suplim.
single
375
330
345
285

SULINA
CASA SIBIANA ****
Excursii organizate:
Lacul Lumina, Vatafu, Jepsi si camale naturale din Delta (3-4 ore) – 55 lei/persoana
Padurea Letea (6-7ore) – 66 lei/persoana
Lacul Rosu –Rosulet si canale naturale din Delta (3-4 ore) – 55 lei/persoana
Varsarea Dunarii in Marea Neagra , Insula Pasarilor si Golful Musura (3-4 ore)- 55 lei/persoana
Servicii masa: Mic dejun Obligatoriu 25 lei/zi/persoana; pranz 46 lei/persoana; cina 36 lei/persoana
Tarif in lei/zi/camera

Perioada
01.01-15.06.2017
15.09-31.12.2017
16.06-15.07.2017

16.07-20.08.2017

21.08-15.09.2017

Tip camera
DBL
TRP
APT 6 PAX
DBL
TRP
APT 6 PAX
DBL
TRP
APT 6 PAX
DBL
TRP
APT 6 PAX

Luni - Joi
100
150
300
100
150
300
200
300
420
150
225
300

Vineri - Duminica
100
150
300
120
180
360
220
330
480
150
225
300

DELTA PALACE ***
Situare: Hotelul este situat pe faleza orasului Sulina, pe malul drept al Dunarii. Dotari generale: 4 nivele, 80 camere si 5 apartamente, cu o
capacitate de 210 locuri; 3 Sali de conferinta, sala de biliard, tenis de masa, sala de fitnes, sauna, restaurant, terasa, bar. Dotari camere:
Camerele ofera o priveliste asupra Dunarii si a Deltei acesteia, a Marii Nagre si de asemenea ofera vizibilitate asupra teritoriului de
granita cu Ucraina. Camerele sunt dotate cu mobilier nou, paturi matrinobiale sau twin, canapea extensibila, minibar, cablu, internet, baie
proprie, balcon, protectie impotriva tantarilor in spatiile inchise, incalzire centrala, AC, uscator de par, masa si fier de calcat. Observatii:
Tarifele includ transport pe Dunare de la Tulcea la Sulina si retur precum si de la Hotel la plaja marii, numai pentru pachetul de minim 7
nopti cazare.
Tarife in Lei/noapte/persoana

Perioada
21.04-18.06.2017
18.06-27.08.2017
27.08-31.08.2017

Cazare + All Inclusive
230
260
230

TULCEA
HOTEL ESPLANADA ****
Excursii in Delta la Rezervatia de pasari Nebunu cu pranz pe Vapor : 36 – 40 euro/persoana. Servicii masa: bufet sau set meniu, 12 – 17
euro/persoana (tariful variaza in functie de marimea grupului si capacitatea navei rezervate). Servicii gratuite: parcare, internet, sala de
fitness, sauna, jacuzzi, jocuri: rummy, table, sah, carti; seif
Tarif in euro/zi/camera

Perioada
01.01-30.04.2017
01.10-31.12.2017
01.05-30.09.2017
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Tip camera
SGL
DBL
SGL
DBL

5

Cazare+MD
53
63
56
67

Contact:0253227435

HOTEL SELECT ****
Facilităţi : Restaurant Select cu o capacitate de 150 de locuri;Terasă restaurant cu o capacitate de 60 de locuri ;Bar de zi cu o capacitate de
70 de locuri; Sală de conferinţe cu o capacitate de 80 de locuri dotată cu videoproiector, televizor, video, ecran de proiecţie ;Spălătorie –
curăţătorie; Parcare auto cu monitorizare video permanentă;; Loc de depozitare bagaje; Depozitare valori; Servicii de secretariat : fax , email , transmitere corespondenţă.Organizări excursii: În Delta Dunării; La mănăstirile din zonă. Tarif 28 euro/persoana cu pranz inclus.
Servicii masa: pranz sau cina 10 euro/persoana
Tarif in euro/zi/camera

Perioada
01.01-01.12.2017

Tip camera
DBL
SGL

Cazare+MD
40
36

CASA DINTRE SALCII ****
Servicii masa: Meniul pensiunii, o masa principala 55 lei/persoana
Facilitati copii: pat suplimentar gratuit pentru copii, in limita paturilor disponibile; copiii intre 4- 6 ani platesc 44 de lei/zi pensiune
completa (cazati in camera cu parintii); copiii intre 7- 10 ani platesc 66 lei/zi pensiune completa (cazati in camera cu parintii); copii intre
11- 15 ani platesc 88 lei/zi pensiune completa (cazati in camera cu parintii)
Pret transport Murighiol - Uzlina si retur: 70 lei/ persoana; 99 lei/persoana, pe timpul noptii.
Tarif in lei/zi/persoana

Perioada
01.01-01.12.2017

Tip camera
DBL
SGL

Cazare+MD
125
-

Cazare+DP
180
200

Cazare+PC
200
225

CHILIA VECHE
LIMANUL RESORT ****
Amplasat pe malul drept al Bratului Chilia din Delta Dunarii – cea mai bine conservata Delta din Europa si un important centru din
Patrimoniul Mondial UNESCO – in imediata vecinatate a Rezervatiei Naturale Rosca Buhaiova ce gazduieste cea mai spectaculoasa
colonie de pelicani salbatici de pe continent.
Limanul Resort**** este accesibil atat pe apa, cat si pe uscat.
Accesul se face: Cu barca: din Portul Tulcea se intra pe Canalul 36 si se continua aproximativ 60 km pana in Portul Chilia (cu barcile
pensiunii), sau programul transportului naval public (barci si catamarane).
Cu masina: se face transferul cu bacul din Portul Tulcea pana in localitatea Tudor Vladimirescu, apoi se continua pe DC1 aprox. 60 km
pana in Chilia Veche.
LIMANUL Resort **** ofera 24 locuri in 12 camere duble twin/matrinoniale. Camerele dotate cu mobilier din lemn au grup sanitar
propriu cu uscator de par, apa calda curenta, safe, televizor, acces gratuit la internet. Toate camerele au balcon propriu. LIMANUL
Resort**** mai ofera: restaurant si bar, sala de mese cu 30 de locuri, living care poate fi modificat in sala de conferinte, piscina pentru
adulti si copii, spatiu verde, loc de joaca pentru copii in aer liber, sezlong-uri, hamace, parcare pazita, gratar exterior, ambarcatiuni proprii
cu motor pentru excursii si pescuit in Delta, acces ambarcatiuni la ponton.
Tarif in lei/zi/persoana

01.05.2017 – 31.10.2017
dum - joi
vin - samb
120
135

Limanul Resort ****
loc in camera dubla
dubla in regim de single
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6

216

Contact:0253227435

MURIGHIOL
PUFLENE RESORT ****
Amplasat pe marginea lacului Murighiol, intr-un decor natural unic, „Puflene Resort” este destinatia perfecta pentru o vacanta de
neuitat. Posibilitatile de relaxare sunt multiple si raspund celor mai exigente cerinte. Acest proiect este rezultatul pasiunii si al
perseverentei, intr-un peisaj de basm desfasurat pe o suprafaţa de aproape 10 ha. Numeroasele restaurante pun la dispozitie o gama
variata de preparate internationale si cu specific local pregatite cu indemanare de profesionisti ai domeniului. Centrul de relaxare al
hotelului este remediul perfect impotriva stresului si locul ideal pentru recuperarea tonusului si a bunei dispozitii. Pentru cei pasionati de
pescuit se pot organiza excursii cu ambarcatiunile proprii pe canalele Deltei unde pot fi admirate fauna spectaculoasa si intinderile de
vegetatie luxurianta. Accesul catre „Puflene Resort” se poate face cu autoturismul propriu.
SERVICII DE ALIMENTATIE PUBLICA: “Puflene Resort” dispune de un restaurant cu o capacitate de 300 locuri cu meniu
international. La dispoziţia turiştilor se afla si o pizzerie, mai multe baruri si terase, care prin specificul lor satisfac cele mai exigente
asteptari. In fiecare week-end, muzica si voia buna este asigurata de o formatie dobrogeana.
SERVICII AGREMENT : Pentru cei care iubesc apa si soarele sau pentru cei dornici de relaxare, „Puflene Resort” pune la
dispozitie piscina exterioara de dimensiuni olimpice, piscina interioara, piscina pentru copii, sala de fitness, jacuzzi, sauna, salina si un
salon de înfrumuseţare. Din dorinţa de a oferi turiştilor noştri un sejur cat mai atractiv cu activităţi diversificate, complexul pune la
dispoziţie un teren de fotbal, volei sau tenis, o sala de jocuri – biliard, tenis de masa, plimbări cu hidrobiciclete, bărci, lotci. Se poate oferi
de asemenea, servicii de pescuit, observator pentru pasari (In complex exista un observator de păsări cu o înălţime de 20 m de unde se
poate vedea toata Delta Dunării). Se organizează croaziere de o zi in Delta Dunării cu navele proprii REX 1, cu o capacitate de 60 locuri,
REX 2, cu o capacitate de 12 locuri si REX 3 cu o capacitate de 22 locuri, la bordul cărora se poate servi masa de prânz.
CONFERENCE CENTER: Centrul de conferinţe cuprinde 5 săli de cu o capacitate cuprinsa intre 20 si 350 de locuri ca care vă asigură
soluţia ideală pentru orice tip de eveniment, de la prezentări, work-shop-uri, simpozioane, congrese, programe de team building, întâlniri,
cocktail-uri, recepţii până la diverse evenimente sociale. Salile pot fi compartimentate in modalitati diferite cu ajutorul peretilor glisanti
avand in dotare echipamente adecvate (video-proiector, flipchart, Internet, sistem de sonorizare), sistem de climatizare si finisaje cu
materiale fonoabsorbante.
Structura cazare :
a. Hotelul este format din doua corpuri de clădire, corp A si corp B ce oferă o privelişte superba asupra lacului si a parcului propriu. Are o
capacitate de 102 spatii de cazare (96 camere duble si 6 apartamente). Toate camerele dispun de: minibar, seif, cablu TV, Internet, telefon,
uscător de par, terasa, aer condiţionat, sistem de acces VingCard.
b. Vilele, in număr de 16, având o capacitate de cazare de 64 locuri, sunt formate din doua camere, baie si curte exterioara, fiind ideale
pentru familiile cu copii. Camerele au paturi matrimoniale sau doua paturi simple, iar in living exista o canapea extensibila, minibar, seif,
cablu TV, telefon, uscator de par, aer conditionat, Internet, sistem de acces VingCard. Exista spaţii de cazare cu băi dimensionate şi
utilate specific pentru persoanele cu dizabilităţi fizice.
Facilitati camera: aer conditionat, cabina de dus / cada, terasa, tv prin cablu, Internet wireless, minibar, seif, telefon, uscator de par.
Facilitati hotel: Centru Spa (piscina interioara, jacuzzi, sauna, salina, sala fitness, salon de infrumusetare), piscina exterioara, room
service, parcare, spalatorie /calcatorie, acces Internet, restaurant, bar, terasa, loc de joaca pentru copii, biliard, tenis de masa, terenuri de
sport, excursii in Delta Dunarii cu nave proprii, inchiriere hidrobiciclete, camera pentru bagaje.
Tarifele includ: Mic dejun, TVA, taxa hoteliera; Prosop si sezlong la piscina exterioara (in limita locurilor disponibile); Internet wireless;
Parcare (in limita locurilor disponibile);Acces gratuit la Centrul Spa (piscina interioara, sala fitness, jacuzzi)
Tarif in lei/zi/camera

STRUCTURA DE CAZARE
LUNI – JOI
320 lei
290 lei
290 lei
380 lei
260 lei

Bungalow
Camera dubla matrimoniala
Camera dubla twin
Apartament
Camera dubla in regim single

TARIFE CAZARE
VINERI – DUMINICA
370 lei
340 lei
340 lei
430 lei
310 lei

Descriere spatii de cazare si facilitati

Tip spatiu cazare
Bungalow
Camera dubla
matrimoniala
Camera dubla
twin
Apartament
Casa din livada

Numar maxim persoane admise
4 adulti
2 adulti si un copil pana in 14 ani
(pat suplimentar)
2 adulti si un copil pana in 14 ani
(pat suplimentar)
4 adulti
3 adulti
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Descriere
Dormitor cu pat matrimonial si living cu canapea extensibila
Camera cu pat matrimonial
Camera cu doua paturi
Dormitor cu pat matrimonial si living cu canapea extensibila
Dormitor cu pat matrimonaial , living cu canapea , baie cu
jacuzzi

Contact:0253227435

Sfaturi utile de retinut!

Trasee
Asa cum nu tot ce zboara se maninca, nu tot ceea ce ati
vazut la televizor sau in poze, veti gasi oriunde in Delta.
Nu orice canal cu cu apa inverzita, citiva nuferi, si multe
broaste, inseamna Delta Dunarii. Pentru a ajunge in
locuri ca cele din poze, e nevoie in primul rind de o barca
nu foarte mare si nu in ultimul timp rabdarea turistilor,
caci dureaza pina se ajunge in locuri ca-n povesti.
Pescuitul
Pescuitul inseamna noroc si in egala masura secrete.
Chiar daca apa este multa, nu peste tot este peste. Sunt
anumite locuri bune si nu sint intinse ca suprafata, asa ca
e nevoie sa ti le spuna si chiar sa te duca un localnic
“specialist” in locurile cu pricina. Fara asemena pretioase
informatii, a prinde peste inseamna de 2 ori noroc: o data
sa nimeresti locul bun, si a doua oara sa traga pestele; ori
deja dublu noroc e cam greu si asa se explica cum o
gramada de pescari nu prind mai nimica.
Izolarea
Foarte multa lume se teme ca o data ajuns in Delta esti
complet izolat de lumea civilizata. Nu este chiar asa. In
primul rind ca toate locatiile de cazare (cu citeva
exceptii) sunt in preajma unei localitati (chiar daca nu
sunt exact in mijlocul satului). In al doilea rind nu mai
suntem in vremurile cand o barca cu motor era ca un
OZN; mai ales pe Dunare este o circulatie intensa de
barci cu motor (uneori chiar prea multe) si in caz de
extrema urgenta, se va gasi repede cineva care sa va duca
in aproximativ o ora (sau mai putin) pina la Tulcea. Si in
al treilea rind, localitatile de-a lungul bratului Sf
Gheorghe, sunt legate de Tulcea prin sosea asfaltata ; ba
chiar localitatea Mahmudia are rangul de oras (sunt si
vreo 2-3 blocuri), are citeva magazine bine aprovizionate,
parcare auto pazita, farmacie, dispensar, stomatologie,
benzinarie, chiar si spalatorie auto.
Tantarii
Tintarii nu sunt o problema asa de mare cum circula
zvonul. Asta pentru ca ei au activitate intensa doar in 2
momente ale zilei: foarte dimineata (aproximativ ora
5.00) cind in general ca turist nu prea ai ce cauta pe afara,
sau seara cind soarele apune (orele 9 – 10). Si chiar si in
aceste citeva ore tintarii sunt excesiv de prezenti doar in
zonele foarte salbatice cu foarte multa vegetatie si apa in
acelasi timp. In zonele locuite, mai ales daca se folosesc
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si substante anti insecte, tintarii chiar nu reprezinta o
problema mai mare decit la oras sau in orice alta parte.
Soarele
Soarele este mai arzator decit in alte zone ale tarii. Iar
vantul sau o plimbare cu barca, face ca turistul sa nu-si
dea seama cit de arzator este. In Delta soarele este chiar
mai puternic decit la mare. Deci mare atentie:
intotdeauna sa aveti palarie pe cap si sa nu va expuneti
pielea la soare decit daca ati folosit din belsug crema de
protectie. Sau sa fiti imbracati cu haine subtiri, albe care
sa va acopere cit mai mult.
Caldura
In Delta Dunarii este mai cald decit cald. Este mai cald
chiar decit in zonele calduroase din tara (sudul tarii,
Baragan), nu atat din cauza temperaturii, cit din cauza
umiditatii foarte mari, care amplifica senzatia de caldura.
Temperaturile sunt de fapt chiar putin mai mici decit in
alte zone, iar diferenta se vede noaptea cind se poate
dormi fara a se muri de cald. Dar pe timpul zilei senzatia
de zapuseala este maxima. Asa ca intotdeauna ca turist
trebuie sa fii pregatit cu rezerve de apa suficiente.
Scaldatul
In nici un caz nu se face baie in Dunare; sunt curenti
foarte puternici, care nu se vad si daca aveti ghinioniul sa
nimeriti intr-o astfel de zona, nu prea aveti sanse de
scapare decit daca sinteti obisnuit si pregatit special
pentru asa ceva. Nici in lacuri nu prea se poate face baie,
chiar daca apa este foarte curata, din cauza ca sint multe
broaste si lipitori si chiar daca nu reprezinta un pericol,
nici tocmai placute nu sunt. Asa ca nu aveti decit varianta
piscinei (daca exista), sau a unei bai in Marea Neagra in
caz ca ajungeti la Sf Gheorghe, Sulina, Portita…. Oricum
pentru cine vrea sa faca baie sau sa stea la plaja, este
obligatorie o locatie cu piscine.
Transport in comun pe apa
Daca nu aveti masina proprie si ajungeti in Tulcea cu
autocarul sau cu trenul, pentru a intra mai departe in
inima Deltei, va trebuie sa luati din Tulcea una dintre
numeroasele variante de transport pe apa. Va
recomandam cursa regulata de pasageri spre Sf Gheorghe
sau Sulina care este ieftina, confortabila si drumul pana la
locatia de cazare devine el insusi o mini croaziera pe
Dunare.

Contact:0253227435

