
Circuit autocar

Delta Dunarii 
06-09 iulie 2023

 Lumea este o carte, iar cei care nu calatoresc citesc doar o pagina! 

    Ziua 1:  Bacau - Focsani - Braila - 
Tulcea - Sulina 

45    Intalnirea cu ghidul va avea loc la  ora 04 in parcare 
Stadion Municipal Bacau (vis-a-vis de McDonald`s.  
Plecare spre cel mai indepartat Punct Estic al Romaniei 

00la ora 05  pe traseul: Bacau - Focsani - Braila- Tulcea. 
In Tulcea debarcam din autocar si continuam drumul 
pe pe apa pana in orasul Sulina. Petrecem următoarele 
3 nopti  într-o ambiantă prietenoasă si relaxantă la 
hotel 3* in  SULINA - vechiul Porto - Franco, fostul 
oras al marinarilor, aventurierilor, piratilor, al 
lucratorilor platiti in aur, al moravurilor usoare, dar si 
primul oras de pe continent unde se poate vorbi de 
conceptul Europei Unite, Delta Dunării.
 Dupa formalitatile de cazare timp liber pentru 

p l i m b a r e  p e  f a l e z a 
o r a s u l u i  -  l o c  d e 
promenada cu un parfum 
aparte.             Cazare cu 
mic dejun -  Pensiune 3*

Ziua 2: Padurea Letea
       Excursie optionala pentru a descoperi secretele   Padurii Letea, 
Pornim din Sulina  intr-un  traseu  in care veti descoperi o 
biodiversitate uimitoare. Primul canal pe care il "cucerim" este 
canalul Cardon. Odata parcursa jumatate din lungimea acestui 
canal intalnim si intram pe canalul "Bărbosu". Aici incepe 
spectacolul naturii. Parca aranjati de mana omului, nuferii ne lasa 
doar o carare mica pe mijloc pe care sa trecem cu barca si sa ii 
admiram, pe o parte galbeni, pe o parte albi, acestia ofera o priveliste 
de vis pentru iubitorii de natură. Se pot observa printre firele de stuf 
de pe marginea canalului  păsări mici, cum ar fi "Regele pescar",  
broaste testoase, gainuse de balta, rate, egrete albe care umplu 
atmosfera de viata! Si uite asa trece aproximativ o ora jumatate fara 
sa ne dam seama, parcurgem si canalul Magearu care ne poarta 
direct in satul Letea, unde ne asteapta o masina de teren pentru a 

vizita faimoasa Padurea Letea. Cea 
mai nordica padure subtropicala din 
Europa, formata pe grindul nisipos 
Letea din fasii de padure dezvoltate 
printre dunele de nisip. Mergand 
prin padure treci printr-o uluitoare 
schimbare de peisaj, de la padure 
subtropicala la desert in numai 2-
300 de metri.  Revenim la masini, ne 

imbarcam din nou si pornim catre Sulina, cu ocol pe langa satul 
Cardon, iesim in Golful Musura pentru a incheia o zi minunata cu o 
priveliste uimitoare, o intindere de apa in care intalnim pasari, 
ciulini si scule pescaresti. 
     Dupa amiaza Timp liber pentru plaja sau plimbare. Seara cazare 
pe malul Dunarii la aceiasi locatie - Cazare cu mic dejunPensiune 3*

Ziua 3:  Excursie Lacurile Deltei -  8 lacuri si 8 canale  
    Mic dejun. Pentru cea de-a 3-a zi a expeditiei va propunem o experienta de neuitat in Delta Dunarii! Cu echipamentele foto 
pregatite imbarcati in salupe usoare  exploram zone pe care le-am  putut vedea pana acum doar 
in filmele documentare realizate in aceasta rezervatie.  . Excursie optionala <<8 lacuri  si  8 
canale + Mila 23>>:  Plecare ora 9:00. Sulina - canal Bărbosu - canal Letea - satul Letea - canal 
Sidor - lacul Merhei - canal Suez - lacul Matița - lacul Miazăzi - canal Eracle- lacul Ciulini - 
canal Eracle - Mila 23. Opțional masă pescareasca, vizitare casa memoriala Ivan Patzaichin. 
Retur : Mila 23- canal Eracle - canal Bracliva - lacul Rădăcinosu - lacul Trei Iezere - lacul La 
Amiaza - lacul Bogdaproste - canal Bogdaproste - Dunărea Veche - MM 8 Jumate-brațul Sulina 
- oraș Sulina. Oră sosire: 16.30-17.00.
       In continuare zi liberă la dispozitia turistilor pentru relaxare sau plajă. Cazare cu mic dejun -  Pensiune 3*

Programul excursiei

Ziua 4:  Mic dejun. La ora 11:00, ne luăm la revedere de la minunatul oraş Sulina ne imbarcam in corabii, ridicam ancora si 

navigam spre Tulcea . Odată ajunsi în Tulcea ne delectam si aprofundam cunostintele in Centrul Ecomuzeal Delta Dunarii – 
cel mai mare acvariu din S-E Europei unde veti face un remember cu ceea ce am admirat pe parcursul vizitei noastre  -  flora si 
fauna Deltei, dar si cu traditiile  locurilor vizitate. Dupa vizita si pauza de masa ne imbarcăm în autocar, încărcați cu cele mai 
frumoase amintiri, și ne luăm “La revedere” de la grandioasa Delta Dunării. Ajungem la destinatie in cursul serii in functie de 
conditiile meteo si de trafic.

Servicii incluse in pret: 
Ø transport cu autocar clasificat INTERNATIONAL pentru turism;
Ø 3 nopti cazare cu mic dejun, la pensiune 3*,camere 
duble cu aer conditionat grup sanitar si dus propriu;
Øpermisul de acces in Rezervatia Delta Dunarii
Ø ghid însotitor din partea agentiei pe tot traseul.                                                                                                                      

Nu sunt incluse: 
Ø excursiile optionale;
ØSupliment loc in camera cu balcon - 100 lei/ pers.
Ø transferul Tulcea-Sulina-Tulcea;
Ø cheltuielile personale.

0744593864
Livi�

Lucia�
0756855154

Agentia de turism

Paradisul Romaniei

tarif de la:

tarif calculat pentru 40 platitori
*inscrieri cu acont minim 350 lei

 995 lei/pers

Relatii si inscrieri
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