CROAZIERA DE SFINTELE PAȘTI
Descoperim brațul Sulina
- 4 zile, 3 nopți -

Itinerariu: Tulcea/Nufăru • Sulina • Tulcea/Nufăru
Plecare: vineri, 22.04.2022

345€
/persoană
/ 3 nopți

ZIUA 1 - VINERI, 22.04.2022
• Îmbarcare din portul Nufăru, la 10 km de Tulcea – ora 13.00
• Croazieră către Sulina
După un drum plin de frumuseți, în bătaia vântului și atingerile naturii, MS Diana ajunge la Sulina,
Braţul Sulina sau Canalul Sulina este cel mai scurt braţ din Delta Dunării, având o lungime aproximativă, de 70 de kilometri.
Totodată, este cel mai drept braţ al Deltei şi a apărut ca urmare a ramificării braţului Tulcea. Se varsă în Marea Neagră, chiar în
dreptul oraşului cu acelaşi nume.
• Cina căpitanului – ora 19.00
• Concurs cu tombolă - ora 21.00 la care toți câștigă, însă doar unul va fi marele câștigător al premiului surpriză oferit de
căpitan

ZIUA 2 - SÂMBĂTĂ, 23.04.2022
• Mic dejun – ora 08.00
• Excursie Pădurea Letea – ora 09.00
După un drum de aproximativ o oră pe canale, în care vom admira nuferi, pelicani, lebede și nu numai, odată ajunși în Letea,
vom porni într-un adevărat safari în care vom vedea caii sălbatici dar și stejarii seculari, dunele cu nisipul cel mai fin sau lianele
specifice pădurilor tropicale și vom poposi și la oaza cu apă sărată cu proprietăți tămăduitoare. Pădurea Letea este cea mai
veche rezervație naturală din România și cea mai nordică pădure subtropicală din Europa.
• Prânz – ora 14.00
• Program liber pentru a descoperi pe cont propriu farmecul locului, care atrage în permanență și numeroși turiști străini. Plaja
la malul mării poate fi una dintre opțiuni.
• Cina Ajun de Sfintele Paști – ora 19.00
• Spectacol ansamblul dobrogean - ora 20.30 vă va binedispune cu balade și cântece ritmate.

ZIUA 3 - DUMINICĂ, 24.04.2022
• Mic dejun de Paște – ora 08.00
• Excursie în orașul Sulina – ora 10.00
Un ghid pasionat de istoria și poveștile locurilor vă va purta la pas cu inspirație și cu umor prin locuri celebre ale unor vremuri apuse
ale unui oraș care era ca o mini Europa – 21 de nationalități și 6 culte religioase. Povești cu pirați, cu dudui curtate de domni de la
Comisiunea Europeană în urmă cu mai bine de 150 de ani, case cu diferite arhitecturi, lăcașuri de cult cu istorii grozave, cimitirul
care este unul dintre cele trei cimitire-obiective turistice, alături de Cimitirul Vesel de la Săpânța și Cimitirul Bellu. Punctul terminus
este plaja de la malul mării, cu nisip cu adevărat fin.
• Prânz tradițional – ora 13.00
• Program liber
Timp liber pentru fiecare în care puteți opta pentru relaxare la bord, o plimbare prin oraș sau spre plaja în care sigur veți avea cele
mai interesante selfi-uri. Cu bicicletele sau pe jos, o plimbare în care aproape ca veți traversa orașul se întinde pe 3 km până la
mare.
• Cina festivă - ora 20.00
• Program artistic la bord - ora 21.00 Un ansamblu de etnie greacă va face un spectacol de zile mari. Dacă vei fi atent,poți deveni
și tu un Zorba Grecu.

ZIUA 4 - LUNI, 25.04.2022
Aventura noastră se apropie ușor-ușor de final. Este ziua în care lăsăm în urmă toate locurile spectaculoase și surprinzătoare pe care
le-am vizitat de-a lungul călătoriei noastre și pornim, după micul dejun, spre Nufăru, Tulcea.
Vom avea parte de o degustare de ciocolată de la fabrica artizanală La Ciocolaterie și vom debarca* în jurul orei 12.00
*OPȚIONAL ZIUA 5 ( continuare sejur cu a 4 a noapte, 75 euro/pers ): Centru de echitație Real Racing - plimbare cu trăsura,
Degustare de vinuri Crama Hamangia, invitat special, Vizită în Satul Pescăresc Tradițional

La bună revedere la bordul navei MS Diana!
Nu este itinerariul care ți se potrivește?
Solicită acum și celelalte croaziere cu MS Diana de 4, 6 sau 7 nopți și nu rata un sejur de descoperiri, relaxare și
amintiri pentru o viață alături de noi! Două croaziere unite sau în același an discount 5%. Familie cu copii 3% discount.
Sărbătoriții aniversari beneficiază de un cadou surpriză. Te așteptăm la bord!

0722 311 003

contact@croaziere-deltadunarii.ro

REDUCERI COPII

www.croaziere-deltadunarii.ro

SERVICII INCLUSE

4 – 7 ani

70% reducere

8 – 12 ani

50% reducere

Toate programele noastre includ:

13 – 16 ani

30 % reducere

• Aperitive și băuturi la îmbarcare;
• Mesele principale la bord
• Apă plată și carbogazoasă tot timpul croazierei;
• Excursii ghidate conform programului;
• Programe artistice la bord;
• Parcare auto pazită.

Cazarea familiilor cu copii se face în apartamente
cu un pat matrimonial și unul sau două paturi
single. Copiii sub 3 ani au gratuitate dacă dorm
în același pat cu părinții.

Pentru detalii, nu ezitați sa ne contactați la:
0722 311 003 (ne puteți contacta și pe WhatsApp la același nr. de telefon)
contact@croaziere-deltadunarii.ro
www.croaziere-deltadunarii.ro

