Delta Dunării
Crisan, Romania

Descriere Delta Dunării 2*, Crisan, Romania
LOCURI, LA CERERE
Delta Dunrii este una dintre zonele cu cea mai mare biodiversitate de pe glob, având 20 de zone
strict protejate, o destinaie surprinztoare i care trebuie vzut cel puin o dat-n via. Anul viitor, la sfâritul
lunii mai, vom cltori în delt: vom pescui, vom face plaj i vom vizita Rezervaia Letea i Pdurea
Caraorman.
Plecm miercuri seara (22.05.2019), la ora 22:40, din Gara de Nord Timioara, spre Bucureti (sosire,
joi, ora 08:22). Vom dormi în cuet.Continum, apoi, drumul cu trenul pân la Constana unde vom ajunge
la ora 12.00 i unde vom face i o mic pauz.De aici vom fi preluai de un autocar (sau microbuz) i vom
merge la Murighiol, pe Braul Sf. Gheorghe. Vom fi ateptai de un catamaran i/sau de alte ambarcaiuni
ce ne vor purta spre inima deltei, Rezervaia Biosferei Delta Dunrii.
Vom intra, la apus, pe traseul: Canalul Uzlina - Lacul Uzlina - Lacul Isac - Canalul Litcov - Canalul
Lung - Braul Sulina, pân la Crian, unde ne vom caza în urmtoarele 3 nopi.
De joi seara pân duminic dimineaa, ne vom petrece timpul în delt.Se poate face plaj, baie i se poate
pescui. Se poate vizita i satul Crian, o localitate locuit tot timpul anului, întins de-a lungul Canalului
Sulina.
Exist i mici magazine la care se pot face cumprturi. Opional, se pot face excursii de o zi în: Rezervaia
Letea (ghid, transfer pe ap i cu jeep-ul, 100 lei/pers. - taxa de intrare în rezervaie - 20 lei/pers.), la
Sulina, (transfer pe ap, 100 lei/pers.) sau pe canale, la pescuit (20-30 lei/ pers.), petrecere pe grind, în
pdurea virgin de la Caraorman, .a. Tarifele pentru activitile opionale sunt informative i depind de
numrul de persoane înscrise i de distan.
Regimul de mas este demipensiune (se începe joi seara, cu cina i se încheie duminic- mic dejun).
Negreit, vom mânca preparate locale din... pete.Duminic, de data aceasta dimineaa, vom revedea
traseul pe care am intrat în Delt, în sens invers spre Murighiol, de unde începe drumul nostru spre
cas.
Vom ajunge în Timioara, dup o ultim noapte la cuet, cu trenul, luni dimineaa (27.05.2019), la ora
06:52.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (19.06.2019 14:57)

