"SIMFONIA DELTEI"- S5
Descoperim brațul Sfântu Gheorghe
- 4 zile, 3 nopți -

Itinerariu: Tulcea/Nufăru – Sf. Gheorghe – Tulcea/Nufăru
Plecare: VINERI, 18.06.2021

LAST MINUTE

290€
/persoană
/ 3 nopți

ZIUA 1 – VINERI
• Îmbarcare – ora 15.00
Îți garantăm o vacanță sigură. La îmbarcare, punem la dispoziție tuturor oaspeților noștri termoscanare, teste rapide Covid-19
(la nevoie), precum și dezinfecția bagajelor.
• Degustare produse de la fabrica artizanală La Ciocolaterie
• Plimbare cu trăsura - ora 17.00 la Centrul de echitație - Real Racing.
• Cina – ora 20.00

ZIUA 2 – SÂMBĂTĂ
• Mic dejun – ora 08.00
• Vizită la Satul Pescăresc Tradițional – ora 10.00
Satul Pescăresc Tradițonal, această adevărată poartă de intrare în minunata lume a Deltei, se întinde pe aproximativ 3 hectare și
cuprinde case tradiționale, un bufet sătesc, o cherhana, mori de vânt, o capelă și un centru de informare. Toate acestea formează
un parc tematic așezat pe trei alei principale ce încearcă să reconstituie brațele Dunării, Chilia, Sulina și Sf. Gheorghe.
• Îmbarcare și Croazieră către Braţul Sfântul Gheorghe – ora 12.00
Braţul Sfântu Gheorghe este cel mai vechi braț al Dunării, aflându-se în sudul acesteia, până la vărsarea fluviului în Marea Neagră
(în localitatea Sfântu Gheorghe-Delta). Acest braț este și cel mai meridional și este orientat spre sud-est. Are o lungime de 112
kilometri, transportând 22% din debitul de apă al Dunării.
• Prânz - ora 13.00
Pe timpul croazierei vă puteți bucura de program la bordul navei, să savurați cele mai populare cocktailuri ale barmanului nostru,
să faceți plajă în adierea domolă a vântului pe puntea superioară, să vă delectați cu priveliștea Dunării, sau să vă bucurați de
compania familiei jucând diverse jocuri la umbra din partea Garden a deck-ului superior.
• Turul ghidat al localității Sfântu Gheorghe - ora 17.00
Sfântu Gheorghe este un sat pescăresc – singurul din România cu ulița de nisip – amplasat într-un loc deosebit: acolo unde Delta
Dunării îmbrățișează plaja Mării Negre. Sfântu Gheorghe este locul în care te poți bucura în aceeași măsură de spectacolul Deltei
și relaxa la malul Mării Neagre, pe o plajă cu nisip fin, lungă de 38 de km.
• Cina – ora 20.00
• Seara marilor suprize și a distracției maxime: Tombola la care toți câștigă, însă doar unul va fi marele câștigător al
premiului surpriză oferit de căpitan

ZIUA 3 – DUMINICĂ
• Mic dejun – ora 08.00
• Program liber pentru a parcurge cei aproximativ 2 km până la mare cu trocariciul, la pas sau cu bicicleta și a descoperi una
dintre puținele plaje sălbatice, de o frumusețe inconfundabilă.
• Prânz pescăresc – ora 13.00
• Plimbare cu barca în zona rezervației Sacalin – ora 16.00
Insula Sacalin este o insulă formată în Marea Neagră, la o mică distanță de coasta românescă, în dreptul brațului Sfântu
Gheorghe. Încă din anul 1938, insula a fost declarată rezervație a biosferei, astfel încât accesul este condiționat de respectarea
unor condiții stricte din partea operatorilor turistici și a vizitatorilor. Aici aveți șansa unică să admirați toate speciile de păsări din
Delta Dunării – atât cele de apă dulce, cât și cele de apă sărată.
• Cina tradițională – ora 20.00
Seara, maestrul nostru bucătar vă va rasfăța simțurile cu delicii culinare tradiționale.
• Karaoke - ora 21.00 la care toată lumea cântă, iar publicul votează Vocea MS Diana, Iar Căpitanul - premiază.

ZIUA 4 – LUNI
• Mic dejun – ora 08.00
• Program liber
Timp liber pentru fiecare în care puteți opta pentru relaxare la bord, o plimbare la pas sau cu bicicletele prin oraș sau spre plajă,
pescuit, excursii opționale - vizită la rezervația Caraorman.
• Croazieră spre Nufăru, Tulcea - ora 13.00
• Prânz la bord
După un traseu ce-ți taie răsuflarea, printre comunități, vegetație, păsări și în sunetul Dunării, urmează prânzul, tot pe navă.
• Debarcare – ora 17.00

! LA CERERE - Sejurul se poate prelungi cu încă o noapte!
REDUCERI COPII
4 – 7 ani
8 – 12 ani
13 – 16 ani

70% reducere
50% reducere
30 % reducere

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.

La bună revedere la bordul navei MS Diana!
Nu este itinerariul care ți se potrivește?
Solicită acum și celelalte croaziere cu MS Diana de 3, 4, 5 sau 7 nopți și nu rata o vară de
descoperiri, relaxare și amintiri pentru o viață alături de noi! Te așteptăm la bord!

0722 311 003
0732 530 052

contact@croaziere-deltadunarii.ro

www.croaziere-deltadunarii.ro

SERVICII INCLUSE / NEINCLUSE:
Toate programele noastre includ:
• Aperitive și băuturi la îmbarcare și pe timpul degustării
de vinuri și a programelor artistice;
• Mesele principale la bord sau la țărm, în timpul
excursiilor, conform programului;
• Băuturi: bere și vin, cafea/ceai/suc pe timpul micului
dejun, prânz și cină;
• Apă plată și carbogazoasă tot timpul croazierei;
• Excursii ghidate conform programului;
• Acces la biciclete;
• Programe artistice la bord;
• Test simplu Covid unde este cazul;
• Parcare auto păzită.

Programele nu includ:
• Test Covid PCR;
• Asigurare medicală (obligatorie pentru itinerariile cu Ucraina
inclusă);
• Asigurare storno;
• Băuturi bar;
• Baia rusească;
• Spa Ismail;
• Excursie speciale de la Sulina - Caraorman sau lacuri, sau la Sf.
Gheorghe - vărsarea Dunării în mare;
• Activități în centrul de echitație.

Protocolul cu măsurile de prevenire a infecției Sars COV 2 implementat la bordul navei MS Diana
Măsuri în excursii:

Masuri la imbarcare:
• Test Covid PCR (în cazul deplasării în Ucraina) – 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 autorizată DDD
• Dezinfectant amplasat la intrare în bar, restaurant, terasă,
toaleta comună, recepție, holuri
• Dezinfecția suprafețelor prin pulverizare și ștergere după
fiecare folosire

• Tot personalul cu care se intră în contact în Ucraina are test
PCR Covid negativ (conform legislației din Ucraina): ghid,
șofer, reprezentanți firmă 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– barcă, autocar, biciclete
• Termometrizare la întoarcerea la bord
• Dezinfecția suprafețelor cu substanțe biocide avizate de
Ministerul Sănătății.

Pentru detalii, nu ezitați sa ne contactați la:
0722 311 003 / 0732 530 052
contact@croaziere-deltadunarii.ro
www.croaziere-deltadunarii.ro

