
In 2017 lansam ca varianta de GRUP unul dintre programele noastre private de mare succes. Un
program realizat cu ghizi foarte buni, localnici LIPOVENI, dedicati Deltei Dunarii si placerii de a
ghida oameni dornici sa descopere locuri, localnici, obiceiuri si gusturi locale. 

Aveti  incluse  3  nopti  de  cazare  intr-una  dintre  locatiile  noastre  exclusive  din  Mila23  (la  alegerea
voastra), 2 zile pline de excursii (o zi pe lacuri si o zi la Letea) cu barci speciale de turism si cei mai
buni ghizi din Delta Dunarii, transferurile de la Tulcea la Mila 23 si retur incluse. In plus, va facem un
bors lipovenesc de peste pe malul baltii, autentic, asa cum se face numai la colibele pescaresti.

Facem acest program numai in lunile in care stim sigur ca putem organiza pranzul pe malul apei fara
riscul de a ni se strica materia prima (pestele), cu maxim 12 persoane in grup (o barca).

2 zile de excursii incluse: 

1. Excursie pe lacuri, o zi + un bors de peste autentic, facut impreuna cu voi de catre ghid, pe
malul apei.

2. Excursie de o zi la Letea, cu vizitarea padurii Letea.

 Cea mai buna echipa de ghizi din Delta Dunarii, cu 12 ani de experienta in acest domeniu,
membrii ai Asociatiei Ghizilor Profesionisti din Delta Dunarii.

 Conditii foarte bune de cazare si masa.

 Program original, creat si realizat de noi, in conditii logistice foarte bune.

 Program cu pret FIX (nu exista costuri ascunse)

 Avem barci construite special pentru turism, stabile si sigure.

 Suntem permanent  in  Delta  Dunarii,  stim  zi  de  zi  ce  se  schimba,  unde  sunt  pasari  si
animale.

Datele acestui pachet special sunt: 

Perioada / pret
Pensiunea / Disponibilitate Numar de

locuri
disponibile

Vanessa Pelicanul Cret Filippo
1200 1150 1100

20-23 aprilie DA DA DA 12
24-27 aprilie DA DA DA 12

4-7 mai NU DA DA 12
8-11 mai NU NU DA 12
15-18 mai NU DA DA 12
22-25 mai NU DA DA 12
25-28 mai NU DA DA 12
4-7 iunie DA DA DA 12
8-11 iunie DA DA DA 12
12-15 iunie DA DA DA 12
15-18 iunie DA DA DA 12
19-22 iunie DA DA DA 12
22-25 iunie DA DA DA 12
26-29 iunie DA DA DA 12

7-10 septembrie DA DA DA 12
14-17 septembrie DA DA DA 12
18-21 septembrie DA DA DA 12
21-24 septembrie DA DA DA 12



25-28 septembrie DA DA DA 12
28 sept - 1 oct DA DA DA 12
5-8 octombrie DA DA DA 12

12-15 octombrie DA DA DA 12

Pretul acestui sejur este de: 

1100, 1150 sau 1200 lei/persoana, in functie de locatia aleasa.

Pretul este per persoana si este exprimat in LEI.

Vrei sa inscrii un grup de minim 8 persoane? Suna pentru pret!

Pretul include:

 Cazare la pensiune de 3***, in camera dubla, pentru 3 nopti

 Mesele (intrarea cu cina in prima zi si iesirea cu mic dejun in utlima zi)

 Excursia pe lacuri (o zi)

 Excursia la Letea (o zi)

 Transferurile cu barca, Tulcea - Mila23 si retur

 Taxele de vizitare a Deltei Dunarii impuse de autoritati (ARBDD).

Optionale:

 Supliment single 220 lei / persoana / sejur la Vanessa

 Supliment single 200 lei / persoana / sejur la Pelicanul Cret

 Supliment single 190 lei / persoana / sejur la Filippo

 Excursie la rasaritul soarelui - 50 lei/pers

 Inchiriere binocluri si lunete

Pretul NU include:

 Bauturile

Politica pentru copii

 Copiii pana la 6 ani platesc 25% din pretul pachetului.

 Copiii 6-12 ani platesc 50% din pretul pachetului

 Copiii peste 12 ani se incadreaza la adulti

 Supravegherea copiilor pe toata durata sejurului revine in exclusivitate parintilor.

*La imbarcare va rugam sa prezentati o copie dupa certificatul de nastere al copiilor. In caz contrar ne
rezervam dreptul de a incadra copiii la varsta estimata de noi.

Detalii sejur in Delta Dunarii 2017 - Mila 23
O propunere de program arata asa:

Ziua 1 - Va asteptam la  , la o  ora 16:00. Masinile personale pot fi parcate in Tulcea, chiar in curtea
Portului Aval, in parcare privata, pazita, cu un cost de 10 lei/zi/masina (pretul parcarii NU este inclus in
pretul sejurului).

Va conducem la Mila23. Vom merge pe unul dintre cele mai frumoase trasee din Delta Dunarii, traseul
turistic  nr 1 (Canal 36,  Garla  Sireasa,  Garla  Sontea,  Canalul  Olguta,  Dunarea Veche -  Sat Mila23.
Cazarea la una dintre pensiunile aflate exclusiv in reteaua noastra (la alegerea voastra).

Seara avem pregatita o cina pescareasca delicioasa.



Ziua 2 - Dupa mic dejun (ora 8:30) pornim in excursia pe lacuri (ora 9:30). Plecam din Mila 23 spre
lacurile din jurul satului Mila23. In functie de cotele apelor Dunarii precum si in functie de informatiile
proaspete pe care le avem despre locurile pe care se hranesc grupuri mari de pasari vom alege traseul cel
mai  bun in  fiecare  zi.  Ghidul  are  de  povestit  o  multime  de  lucruri  despre  natura,  sat,  localnici  si
obiceiurile locale. Veti afla ca viata in Delta Dunarii se vede altfel aici, de catre un localnic, fata de cum
se vede de la oras sau la televizor.

La ora pranzului ghidul va va prepara un bors de peste autentic. Daca veti ajuta la prepararea acestuia va
asigur ca veti invata o reteta delicioasa de bors de peste pe care o puteti incerca ulterior acasa.

Atentie! 

 Borsul  de  peste  este  singurul  fel  de  mancare  care  se  pregateste  pentru  acest  pranz.  In  mod
traditional,  din borsul  de peste  se serveste  intai  pestele,  cu mujdei,  apoi  se  mananca  zeama
(borsul). Portiile sunt foarte generoase si satioase. 

 Daca nu mancati peste, aveti o problema, nu avem altceva la noi. INSA! De multe ori, oameni
care s-au declarat in forta nemancatori de peste, au cedat instant in fata mirosurilor imbietoare
ale  acestei  ciorbe.  Evident  ca  nu  va  vom  lasa  nemancati,  va  dam  mancarea  la  pachet  de
dimineata, de la pensiune daca nu doriti sa mancati ciorba de peste.

 Masa nu se ia in vreun restaurant ci pe malul apei sau la o coliba de pescari (am spus coliba, nu
vila) deci conditiile sunt ca in camping. Nu avem fata de masa, argintarie sau pahare de cristal cu
noi. Mancam pe mese de scanduri, pe buturugi, pe genunchi dar mancam ceva bun. Pe langa cele
descrise anterior, trebuie sa stiti ca totusi vesela este foarte curata, pestele foarte proaspat iar
ghidul chiar stie ce face.

Sper din suflet ca veti citi aceste randuri inainte de a face rezervarea! Imi doresc foarte mult sa avem in
aceste grupuri oameni care nu lesina daca vad o musca pe masa, o frunza cazuta in ciorba sau o farfurie
de tabla (de inox) sau de plastic.

Va rog atentie si atunci cand rezerva o persoana pentru un grup intreg, fiti convinsi ca a inteles toata
lumea programul in intregime, astfel nu vor exista nervi si tensiuni cand va servim pranzul pe … frunze
de papura.

Seara avem din nou pregatita o cina pescareasca, la pensiunea la care stati. In toate locatiile noastre se
mananca foarte bine. Puteti chiar sa faceti un top al bucatarilor implicati in acest program :-).

Ziua 3 - De dimineata, dupa mic dejun (ora 8:30), plecam in excursie  (ora 9:30). Mergem sa vedem
Padurea Letea si Satul Letea. Pana in Satul Letea mergem cu barca iar de acolo luam masina si mergem
la Padurea Letea. Vedem punctele de larg interes, ne plimbam putin prin nisipul fin apoi ne intoarcem la
barca si pornim inapoi spre Mila23. Masa de pranz o vom lua intr-o gospodarie locala, foarte frumoasa,
unde gazdele gatesc impecabil. Vrem sa vedeti si o alternativa la mancarea lipoveneasca, cea hahola
(ucrainiana) care desi este asemanatoare, are particularitatile ei. Aici veti avea din nou ocazia sa va
delectati papilele gustative cu mancare traditionala.

Seara avem pregatita din nou o cina traditionala pescareasca, tot la pensiunea la care sunteti cazati. E
putin nedrept, bucatareasa de la pensiunea va avea ocazia sa va arate de trei ori cat de bine stie sa
gateasca :-).

Ziua 4 - Mic dejun la ora 8:30 iar la 9:30 pornim spre Tulcea, tot pe traseul turistic pe care am venit. In
acest fel, practic aveti incluse 4 excursii in 4 zile. In jur de ora 13:00 debarcam la Tulcea si ne luam "La
revedere'.

Cazarea in Delta Dunarii, Mila23

Se face in pensiunea aleasa de dvs. Puteti alege intre cele 3 pensiuni vandute exclusiv prin Descopera
Delta Dunarii:

Pensiunea Vanessa 3*  – Pensiune premium din portofoliul nostru. Casa are 8 camere cu baie proprie,
3 camere sunt cu doua paturi si 5 matrimoniale.



Pensiunea Pelicanul Cret 3* – Pensiune dedicata familiilor cu copii, aici avand camere triple. Casa are
8 camere cu baie proprie, 3 camere sunt triple, 3 sunt cu doua paturi si 2 matrimoniale.

Pensiunea Filippo 2* – Pensiune dedicata cuplurilor. Casa are 8 camere cu baie proprie, 2 sunt cu doua
paturi iar 6 sunt matrimoniale. Camerele sunt mici dar bine utilate.

Excursiile in Delta Dunarii 

Viteza noastra de deplasare este mica, suntem specializati in excursii lente, destinate vizitarii Deltei
Dunarii si nu in transporturi in viteza din care nu aveti ce sa vedeti. Barcile noastre merg cu o viteza
medie de aprox 10 km/h si vom opri in toate punctele de interes pentru savurarea peisajelor mirifice,
pentru cateva fotografii cu fauna si flora Deltei, sa aveti ce arata celor de acasa. In nici un caz nu vom
transforma excursia in sport nautic sau curse de barci.

Ce vedem

Tot timpul vom cauta sa va invatam cate ceva despre locurile prin care mergem, despre pasarile si flora
Deltei, tot timpul vom cauta aglomerari de pasari si locuri cu flora specifica anotimpului in care facem
excursia. Fiecare anotimp are frumusetile sale, fiecare zona a Deltei are un specific aparte pe care va
vom ajuta sa-l intelegeti, sa vedeti ce anume face Delta atat de speciala in lumea Naturii.

Barca cu care veti merge in Delta Dunarii, este o barca deschisa, dotata cu banchete cu spatar si perne
pentru un confort cat mai ridicat, cu o foarte buna stabilitate si siguranta. Barca este foarte curata si este
folosita numai pentru turism. Sunt barci fabricate de cel mai mare producator roman de barci, dupa
conceptul nostru. Fiecare persoana din barca va primi o vesta de salvare.

Grup - fiind o oferta de grup inseamna ca tot grupul merge cu aceasi barca, la aceleasi ore (orele din
program). Va rugam sa fiti la imbarcare la orele stabilite, atat pentru transferuri cat si pentru excursii.

Echipament personal necesar:

 Pantaloni lungi si bluze cu maneca lunga

 Palarie de soare (nu sapca)

 Ochelari de soare

 Jacheta

 Pelerina de ploaie

Va  rugam  sa  luati  foarte  in  serios  aceste  echipamente,  vremea  in  Delta  Dunarii  poate  fi  foarte
capricioasa si puteti avea de suferit daca nu sunteti bine protejati.

Necesar in Delta Dunarii  - Ca sa nu aveti surprize la fata locului, accesati fisierul atasat ofertei.

Acest program are loc indiferent de numarul de persoane inscrise!

Rezervari:

Rezervarile se fac pe baza achitarii unui avans de 10% din pretul pachetului. Diferenta de pret va fi
achitata la pensiune, la sosire (numerar).
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