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Delta Dunarii
Constanta

Descriere Delta Dunarii, Constanta
Trei nopți în deltă, trei zile în care putem vizita mai mult de jumătate din Rezervatia Biosferei
Delta Dunării.
Plecăm miercuri 31.05.23 seara, cu trenul, din Gara de Nord Timișoara la Constanța. Vom
dormi în cusetă.
Transferul de la Constanța în inima deltei, , îl vom face pe uscat cu microbuzul și cu diverse
ambarcațiuni …pe apă.
La Crișan vom ajunge după–masă unde ne așteaptă primul desfăț culinar cu preparate ce
pește. Acolo ne vom și caza de joi seara până duminecă dimineața.
Se poate face plaja, baie si se poate pescui. Se poate vizita si satul Crișan, o localitate locuită
tot timpul anului, întinsă de-a lungul canalului Sulina.
Există și mici magazine la care se pot face cumpărături. Opțional se pot face excursii de o zi în:
Rezervatia Letea (ghid,transfer pe apa si cu jeep-ul, 200-250 lei/pers-taxa de intrare in
rezervatie 30 lei/pers,), la Sulina(transfer pe apă, 200-250 lei/pers) , Tura Marilor Lacuri și Mila
23 (transfer pe apă, 200 lei/pers) sau pe canale la pescuit (50-100 lei/ pers.), ș.a. Tarifele
pentru activitățile opționale sunt informative, ele depind de nr. persoanelor si distanță.
Regimul de masă este demipensiune (se începe joi seara cu cina si se încheie duminecă, cu
micul dejun). Și sigur nici o altă masa nu e necesară… Negreșit vom mânca preparatele locale
de…pește.
Duminecă, de data asta dimineața vom revedea traseul, în sens invers spre Constanța, de
unde începe drumul nostru spre casă.
Vom ajunge în Timișoara, dupa o ultimă noapte la cusetă, cu trenul, luni dimineața.

Servicii incluse
- transport cu trenul,(la cuseta cl.2-a) Timișoara-Constanța, dus-intors. Se pot folosi taloanele
de reduceri si gratuități pentru transportul feroviar și costul excursiei se micșorează
corespunzător.
- transfer cu autocarul sau microbuzul și cu ambarcațiuni Constanta-Crișan, tur-retur;
-3 cazări în camera duble (partaj) cu demipensiune în Deltă;

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (10.01.2023 01:54)

-ghid pe toata durata excursiei.

Servicii neincluse
-serviciile opționale

Informatii utile
-Va exista si o limitare maximă a numărului de participanți. Limitarea depinde de capacitățile
de transfer apă-uscat corelat cu evoluția înscrierilor. Vor avea prioritate cei ce vor achita un
avans pentru rezervarea locului de 1000 lei ( corelat cu data rezervării).
-Excursia are loc pentru un numar de minim 12 persoane, dacă se vor achita integral (cu
reducere) până în 28.04.23.
-Se pot folosi voucherele de vacanță .

Tipuri servicii
Cazare
Ghid
Insotitor de grup

Oferte Delta Dunarii, Constanta
Tip oferta
Partaj

Perioada
31.05.2023 - 05.06.2023

Partaj

Pret
494.96 EUR
449.40 EUR
5 nopti
1 adult

Camera dubla

31.05.2023 - 05.06.2023

Dubla

989.93 EUR
898.81 EUR
5 nopti
2 adulti

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (10.01.2023 01:54)

