PACHET SPECIAL DE
PARASTASUL PIRAȚILOR DIN SULINA
Descoperim brațul Sulina si suntem invitați la
Parastasul Piraților Nepomeniți
13 mai – 15 mai
- 3 zile, 2 nopți -

Itinerariu: Tulcea/Nufăru • Sulina • Tulcea/Nufăru

250€
/persoană
/ 2 nopți

ZIUA 1 – VINERI, 13.05.2022
• Îmbarcare – ora 14.00
Îți garantăm o vacanță sigură. La îmbarcare, punem la dispoziție tuturor oaspeților noștri termoscanare, teste rapide
Covid-19 (la nevoie), precum și dezinfecția bagajelor.
• 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.
dreptul oraşului cu acelaşi nume.
• Cina – ora 20.00 Spectacol ansamblul de etnie greacă.

ZIUA 2 - SÂMBĂTĂ, 14.05.2022
• Mic dejun – ora 08.00
• Tur ghidat în orașul Sulina – ora 09.00
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
• Prânz – ora 13.00
• Excursie Pădurea Letea – ora 15.00
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 safarii 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.
• Cina – ora 19.00
• Spectacol cu ansamblul dobrogean

ZIUA 3 – DUMINICĂ
• Mic dejun – ora 08.00
• Program liber în care puteți opta pentru relaxare la bord, o plimbare prin oraș sau spre plajă în care sigur veți avea cele mai
drum, nu trebuie să ratați din procesiunea din Cimitirul Viu.
• Prânz – ora 13.00
• Croazieră spre Nufăru/Tulcea
• Debarcare – ora 18.00
OPȚIONAL
Seara de duminică cu cină degustare vinuri Crama Hamangia la bordul navei.

La bună revedere la bordul navei MS Diana!
Două croaziere unite sau în același an discount 5%. Familie cu copii 3% discount.
Sărbătoriții aniversari beneficiază de un cadou surpriză.
Vă așteptăm la bord!

0722 311 003

contact@croaziere-deltadunarii.ro

www.croaziere-deltadunarii.ro

REDUCERI COPII

4 – 7 ani

70% reducere

8 – 12 ani
13 – 16 ani

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.

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 (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

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 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.

Condiții financiare - Termene de plată:
• 50% din prețul pachetului turistic la înscriere;
• 50% din prețul pachetului turistic cu minim 15 zile 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 incheie în momentul achiziționarii 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 reglementarilor în vigoare, minorii trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru a fi lăsați să iasă din țară: să
călătorească cu cel puțin un adult insoțitor; 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 să-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

