CROAZIERA ÎNDRĂGOSTIȚILOR
Croazieră cu sejur în UCRAINA
- 5 zile, 4 nopți Itinerariu: Tulcea/Nufăru – Ismail (Odessa) – Tulcea/Nufăru
Plecare: joi, 10. 02. 2022

460€
/persoană
/ 4 nopți

ZIUA 1 – JOI, 10. 02. 2022
• Îmbarcare din portul Nufăr u, la 10 km de Tulcea – ora 13.00
La îmbarcare, punem la dispoziție tuturor oaspeților noștri termoscanare și dezinfecția bagajelor. Dacă testul Covid PCR rămâne o
cerințâ obligatorie, testarea se poate efectuata la clinica parteneră din Tulcea între orele 10 - 12.
• Croazieră – ora 14.00 Ridicăm ancora și vom începe croaziera pe Brațul Sfântu Gheorghe spre Tulcea, apoi ne vom îndrepta
către Ismail, Ucraina, pe brațul Chilia. După un “Welcome Drink” și aperitive servite, în timp ce va puteți bucura de frumusețile
Dunării și ale malurilor, ne apropiem de Ismail. Cunoscut ca cel mai mare port ucrainean din Delta Dunării, Ismail se lasă descoperit
de noi încă din prima seară, după formalitățile vamale.
• Cina - ora 18.00
• Spectacol tradițional ucrainean la bord – ora 20:30
Patru fete frumoase foc, cu voci cristaline și în deplină armonie vă vor molipsi cu voia bună a cântecelor lor de dragoste.

ZIUA 2 – VINERI, 11. 02. 2022
• Mic dejun – ora 08.00
• Intră în povestea orașului Ismail – ora 09.00
Tur ghidat de oraș cu autocarul dar și plimbare la pas în Ismail. Turul va include Catedrala, Faleza, Bazarul și shopping la un
supermarket în care diferitele sortimente de icre, brânzeturi, vinuri sau dulciuri vă vor atrage cu siguranță.
• Prânz cu degustare de vinuri la crama “Vinaria”– ora 13.00
Masa de prânz în stil ucrainean va avea loc la crama "Vinaria". Situată în zona veche a orașului, într-unul dintre pasajele subterane
istorice, care făceau legătura între centrul comercial și cetatea Ismail. Construită în secolul al XIX-lea, cărămida pereților este în
perfectă armonie cu design-ul interior - mobilierul și detaliile decorului de epocă. Tavanul boltit și arcadele antice conferă pivniței
(beciului) o atmosferă unică.
• Baie Rusească – ora 16.00 După prânz este timpul să încercăm adevărata baie rusească, benefică atât sănătății, cât și frumuseții.
• Cina căpitanului – ora 20.00 din care nu vor lipsi delicatese ucrainiene.
• Seara marilor suprize și a distracției maxime, începând cu ora 21.00: Tombola la care toți câștigă, însă doar unul va fi marele
câștigător al premiului surpriză oferit de căpitan și Karaoke la care toată lumea cântă, iar publicul votează Vocea MS Diana. Iar
Căpitanul - premiază.

ZIUA 3 – SÂMBĂTĂ, 12. 02. 2022
• Mic dejun – începând cu ora 08.00
• Plecare spre Odessa – ora 9. 00 Drumul durează aproximativ trei ore pe sens.
Bucură-te de un tur ghidat, în limba română, al orașului Odessa, „Perla Mării Negre”, un oraș elegant, cosmopolit, cu o încărcătură
istorică fabuloasă, cu un farmec aparte și obiective speciale, unde vei descoperi cum se îmbină cultura ucraineană cu cea rusă,
românească și cea evreiască.
• Prânz tradițional caucazian – ora 13. 00 Restaurant caucazian Gaga
• Cazare - ora 15. 00 la hotel de 4 stele situat central în imediata vecinătate a străzii Deribasovskaya, de unde totul devine mult
mai accesibil. Cunoscuta stradă plină de terase și cafenele, artiști și magazine, prinde viață, mai ales la lăsarea serii, ocazie bună de
a face cunoștință cu atmosfera Odessei chiar din prima seară.
• Shopping– ora 16.00
• Cina – ora 19.00 Restaurant Legend
• Descoperă Odessa - tur ghidat centru istoric 4

ZIUA 4 – DUMINICĂ, 13.02.2022

• Mic dejun – ora 08.00
• Vizită Opera și Faleză - ora 09.00
Printre altele, veți avea ocazia să intrați în Catedrala în care Principele Carol s-a căsătorit în secret cu Zizi Lambrino. Tur backstage
Teatrul Academic Național de Operă și Balet , cel mai faimos edificiu din Odessa, 40 kg de aur, a doua după Milano, artiști de
renume internațional.
• Prânz restaurant tradițional Kumanets– ora 13.00
De îndată ce trecem pragul restaurantului, agitația orașului dispare și intrăm în atmosfera veselă a unui sat ucrainean, cu gazde
primitoare și bucate delicioase.
• Plecarea spre Ismail – ora 15.00
• Cină festivă – ora 20.00
Seara, maestrul nostru bucătar vă va rasfața simțurile cu delicii culinare tradiționale.
• Seară de voie bună la bord - ora 21.00
Petrecerea de Valentine's Day

ZIUA 5 – LUNI, 14.02.2022
• Mic dejun – ora 09.00
După finalizarea formalităților vamale la bord, vom ridica ancora și ne îndreptăm spre România.
• Croazieră spre Nufărul/Tulcea. Pe timpul croazierei vă puteți bucura de facilitățile de la bord și peisajele aflate de o parte și de
alta a Dunării.
• Prânz tradițional – ora 13.00
• Debarcare – ora 16.00

La bună revedere la bordul navei MS Diana!
Valentine's Day 2022. Vă așteptăm la bord!
MENȚIUNI: două croaziere unite sau în același an discount 5%. Familie cu copii 3% discount.
Sărbătoriții aniversari beneficiază de un cadou surpriză.

0722 311 003

contact@croaziere-deltadunarii.ro

www.croaziere-deltadunarii.ro

TARIF ZIUA ÎNDRĂGOSTIȚILOR

PERIOADA

TARIF

10.02 - 14.02

460 euro/pers

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.

REDUCERI COPII

4 – 7 ani

70% reducere

8 – 12 ani
13 – 16 ani

50% reducere
30 % reducere

SERVICII INCLUSE / NEINCLUSE:
Toate programele noastre includ:
• Aperitive și băuturi la îmbarcare;
• Mesele principale la bord sau la țărm, în timpul
excursiilor, conform programului;
• Apă plată și carbogazoasă tot timpul croazierei;
• Excursii ghidate conform programului;
• Baia rusească;
• Programe artistice la bord;
• Parcare auto pazită.

Programele nu includ:
• Test Covid PCR;
• Asigurare medicală (obligatorie pentru itinerariile cu Ucraina
inclusă);
• Asigurare storno;
• Băuturi bar;
• Băuturi alcoolice sau răcoritoare la mesele incluse în program;

Protocolul cu măsurile de prevenire a infecției Sars COV 2 implementat la bordul navei MS Diana
Masuri la imbarcare:
• Test Covid PCR – contract Clinica Routine Med Tulcea
• Test Covid antigen rapid pentru cursele interne
• Dezinfecție bagaje cu nebulizator ultrasonic 3D aflat la bord
și soluție peroxid de hidrogen
• Termoscanner fără atingere pentru măsurarea temperaturii
• Dezinfecție mâini
• Covor cu dezinfectant
Măsuri la bord:
• Contract dezinfecție prin nebulizare înainte de fiecare nou
sejur – Dr. Clean, firma autorizata DDD
• Dezinfectant amplasat la intrare în bar, restaurant, terasă,
toaletă comună, recepție, holuri
• Dezinfecția suprafețelor prin pulverizare și ștergere după
fiecare folosire

Măsuri în excursii:
• Tot personalul cu care se intră în contact în Ucraina are test
PCR Covid negativ (conform legislației din Ucraina): ghid,
șofer, reprezentanți firma agenturare
• Purtarea măștii
• Spălare pe mâini
• Dezinfecția suprafețelor cu care vin în contact turiștii pe
parcursul deplasării și sunt sub controlul personalului de la
bord sau al partenerilor selectați – barca, autocar, biciclete
• Termometrizare la întoarcerea la bord
• Dezinfecția suprafețelor cu substanțe biocide avizate de
Ministerul Sănătații.

Condiții financiare - Termene de plată:
• 50% din prețul pachetului turistic la înscriere;
• 50% din prețul pachetului turistic cu minim 15 zile înaintea
începerii sejurului.

Condiții de anulare/penalizări:
• 5% din prețul pachetului turistic dacă renunțarea se face din
momentul înscrierii până la 30 zile înaintea începerii sejurului;
• 30% din prețul pachetului turistic dacă renunțarea se face în
intervalul 30 zile – 15 zile înaintea începerii sejurului;
• 50% din prețul pachetului turistic dacă renunțarea se face în
intervalul 14 zile – 7 zile înaintea începerii sejurului;
• 80% din prețul pachetului turistic dacă renunțarea se face în
cu mai puțin de 7 zile înaintea plecării.

IMPORTANT!
Vă reamintim ca Asigurarea storno de călătorie poate
acoperi pierderile financiare cauzate de anulare,
contracarând efectul penalizărilor aplicate.
Vă recomandăm să uzați de acest mijloc de protecție
financiară care acoperă cele mai frecvente evenimente
care pot determina anularea călătoriei. Asigurarea storno
se încheie în momentul achiziționării programului și nu
ulterior.

Condiții de călătorie în Ucraina - documente necesare călătoriei:
• PAȘAPORT VALABIL;
• Asigurare medicală valabilă pe teritoriul Ucrainei. Această asigurare nu este inclusă în preț, însă este obligatorie și se achită
suplimentar și poate fi la pachet cu asigurarea medicală pe teritoriul României
• Conform reglementărilor în vigoare, minorii trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru a fi lăsați să iasă din țară: să
călătorească cu cel puțin un adult însoțitor; să aibă asupra lor acordul ambilor părinți (sau al părintelui care nu-i însoțește)
legalizat la notariat; adultul care-i însoțeste, în cazul în care acesta nu este unul dintre părinți, trebuie să aibă cazier judiciar pe
care sa-l prezinte la frontieră.

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

