"SIMFONIA DELTEI" S3
Descoperim Ucraina, brațul Chilia și brațul Sulina
8 zile, 7 nopți
de la

Itinerariu: Tulcea/Nufăru – Ismail (Odessa) – Sulina – Tulcea/Nufăru
Plecări: în zilele de joi 17.06, 01.07, 15.07, 29.07, 19.08, 26.08, 09.09, 23.09, 7.10, 21.10.2021

790€

/ persoană
/ 7 nopți

ZIUA 1 – JOI
• Îmbarcare – ora 15.00
Îți garantăm o vacanță sigură. La îmbarcare, punem la dispoziție tuturor oaspeților noștri termoscanare și teste rapide
Covid-19 precum și dezinfecția bagajelor.
• Croazieră Ismail - Pryvit Ukrayino! Bun găsit Ucraina! – ora 19.00
După un “Welcome Drink” și aperitive servite pe puntea superioară, în timp ce vă puteți bucura de frumusețile Dunării și ale
malurilor pline de vegetație, ajungem la 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 cu degustare de vinuri 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.
.

ZIUA 2 – VINERI
• Mic dejun – ora 08.00
• Intră în povestea orașului Ismail – ora 10.00
Tur ghidat prin orasul 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 – ora 14.00
Masa de prânz în stil ucrainean va avea loc la bordul navei. Nu vor lipsi borsul rusesc și vareniki de casă.
• Program liber – ora 15.00
După masa de prânz, opțional se poate alege o după amiază de răsfăț la un centru SPA sau să incercați o Baie Rusească
sau o plimbare cu bicicleta prin oraș.
• Cina – ora 19.00
• Spectacol tradițional ucrainean la bord – ora 20:00
Un cor de fete cu voci cristaline și în deplină armonie vă vor molipsi cu voia bună a cântecelor lor traditionale.

ZIUA 3 – SÂMBĂTĂ
• Mic dejun – ora 07.00
• Descoperă Odessa – plecare la ora 08.00. 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. Printre altele, veți avea ocazia să intrați în Catedrală în care
Principele Carol s-a căsătorit pe ascuns cu Zizi Lambrino.
• Prânzul în Odessa – ora 14.00 – prânz tradițional la un restaurant situat în zona obiectivelor turistice urmat de o
oportunitate pentru shopping.
• Plecarea spre Ismail – ora 17.00
• Cina – ora 21.00

ZIUA 4 – DUMINICĂ
• Mic dejun – ora 08.00
• Descoperă Primorskoye – plecare la ora 09.00
Stațiune turistică la malul mării, cea mai estică plajă amenajată a Ucrainei (similar Vama Veche România) – plimbare, plajă,
shopping.
• Prânz – la malul mării
• Plecarea spre Ismail – ora 17.00
• Cina – ora 20.00
• Seara cu program de divertisment, jocuri interactive.

ZIUA 5 – LUNI
• Mic dejun – ora 07.00
• Croazieră spre Sulina – ora 09.00
• Do pobachennya Ukrayino! La revedere Ucraina! Plecăm de la Ismail spre Sulina.
• 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 terasei Garden .
• Cina – ora 19.00
• Seara marilor suprize și a distracției maxime , începând cu ora 20.30. Tombola la care toți câștigă, însă doar unul va fi
marele câștigător al premiului surpriză oferit de Căpitan. Toată lumea cântă Karaoke si votează Vocea MS Diana.

ZIUA 6 – MARȚI
• Mic dejun – 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 cu nisip de la malul mării.
• Prânz – ora 13.00
• Excursie Pădurea Letea – ora 14.00
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 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.
• Cina – 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 7 – MIERCURI
• Mic dejun – ora 08.00
• Program liber pentru a parcurge cei aproximativ 2 km până la mare pentru a descoperi una dintre puținele plaje sălbatice,
de o frumusețe inconfundabilă.
• Croazieră spre Nufăru/Tulcea – ora 13.00
• Prânz la bord - Barbeque pe puntea superioară a navei.
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 domoală a vântului pe puntea superioară, să vă delectați cu priveliștea Dunării sau să vă
bucurați de compania familiei jucând diverse jocuri la umbra terasei Garden.
• Cina & Degustare Vinuri Crama Hamangia - ora 20.00
Un somelier vă va prezenta unele dintre cele mai bune și interesante sortimente de vin a unei crame cu istorie si traditie.

ZIUA 8 – JOI
• Mic dejun – ora 08.00
• Degustare ciocolată de la fabrica artizanală La Ciocolateria
• Vizită în Satul Pescăresc Tradițional
Satul Pescăresc Tradițional, 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 ș i
Sf. Gheorghe).
• Debarcare – ora 11.00
Opțional: echitație la Centrul Real Racing.

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 sau 7 nopți și nu rata o vară de descoperiri, relaxare
și amintiri pentru o viață alături de noi! Te așteptăm la bord!
+40 722 311 003 / +40 732 530 052

email: contact@croaziere-deltadunarii.ro

www.croaziere-deltadunarii.ro

TARIFE – S3
PERIOADA

TARIF

PERIOADA

TARIF

REDUCERI COPII

17.06 - 24.06

790 euro/pers

26.08 – 02.09

970 euro/pers

4 – 7 ani

70% reducere

01.07 – 08.07

890 euro/pers

09.09 – 16.09

930 euro/pers

8 – 12 ani

50% reducere

15.07 – 22.07
29.07 – 05.08
19.08 – 26.08

990 euro/pers
990 euro/pers
990 euro/pers

23.09 – 30.10
07.10 – 14.10**
21.10 – 28.10**

880 euro/pers
830 euro/pers
790 euro/pers

13 – 16 ani 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.
** Se va merge la Cetatea Alba in schimbul statiunii turistice Primorskoye.
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;
• Activități în centrul de echitație.

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

Măsuri la îmbarcare:
• Test Covid PCR (daca se impune – contract Clinica
Routine Med Tulcea)

• 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, firmă 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
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;

IMPORTANT!
Vă reamintim că Asigurarea storno de călătorie poate
acoperi
pierderile financiare cauzate de anulare,
contracarâ nd efectul penalităților 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.

• 80% din prețul pachetului turistic dacă renunțarea se
face în cu mai puțin de 7 zile înaintea plecării.
Condiții de călătorie în Ucraina - documente necesare călătoriei:
• PAȘAPORT VALABIL MINIM 6 LUNI DE LA ÎNCHEIEREA CĂLĂTORIEI;
• Asigurare medicală valabilă pe teritoriul Ucrainei. Această asigurare nu este inclusă în preț, însă este obligatorie și
se achită suplimentar și poate la pachet cu asigurarea medicală pe teritoriul României
• Conform reglementarilor în vigoare, minorii trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru a 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 să-l prezinte la frontieră.

Pentru detalii, nu ezitați să ne contactați la:
+40 722 311 003 / +40 732 530 052

contact@croaziere-deltadunarii.ro
www.croaziere-deltadunarii.ro

