Doi Căpitani 4*
PRIMĂVARA
ÎN DELTA DUNĂRII

Pentru primăvara 2022, v-am pregătit un program cu cazare și
mese, transfer privat și excursii incluse.
Durata programului: 4 zile/3 nopți,
valabil pentru perioada 2 mai - 9 iunie.

Ziua 1
Transferul se face din Murighiol, pe lacuri și pe canale, și durează
aproximativ o oră și jumătate.
Cazare: 2 adulți și 1 sau 2 copii într-un duplex sau 2 adulți într-o
cameră dublă, cu aer condiționat, balcon, TV LCD.
*În camerele duble, nu există posibilitatea cazării copiilor.

Cină pescărească de bun venit.

Ziua 2
Mese incluse: mic dejun, prânz, cină.
O excursie cu durata de 3 ore pe lacurile și pe canalele deltei, întro zonă sălbatică, în care puteți vedea nuferi albi și galbeni,
pelicani, lebede, egrete, cormorani și alte păsări din Delta Dunării.
Excursia se organizează dimineața sau după prânz, în restul zilei
vă puteți relaxa la piscină sau la pescuit pe canalul din spatele
pensiunii.
Ziua 3
Mese incluse: mic dejun, cină. Prânzul se mănâncă la Sulina.
Excursie cu barca la Sulina, până la vărsarea Dunării în mare. Se
intră în mare, dacă vremea permite. Apoi, barca vă duce la plaja
sălbatică Sulina, unde veți putea petrece câteva ore.

Ziua 4
Mic dejun.
Ora 10.00 Transfer Crișan – Murighiol.

Cost pentru 4 zile/3 nopți - 1650 lei/adult, 1050 lei/copil cu
vârsta până în 12 ani, 1250 lei/copil 12-18 ani.
*Pentru rezervările din timpul săptămânii, cu intrare duminică sau
luni, oferim o sticlă de vin alb din vinoteca pensiunii și două sticle
de apă plată la 2 litri.
Pachetul include:
Cazare 3 nopți în regim dublu, în duplexuri sau camere duble, la
confort de 4*. Copiii - în același duplex cu părinții.

Mesele conform programului.
Transferurile de la Murighiol și retur.
Cele 2 excursii, pe lacuri și pe canale și la Sulina, cu durata de
minim 3 ore ecare.
Acces la piscină, șezlonguri și la terenul de sport al pensiunii.
Internet Wireless.
Băuturile speci cate pentru rezervările din timpul săptămânii.
Nu sunt incluse:
Taxa de acces în Delta Dunării: 15 lei/adult/sejur.
Prânzul din Sulina.
Băuturile răcoritoare și alcoolice, acestea se plătesc separat la bar.
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Parcarea din Murighiol: 15-20 lei/24 ore.

Mai, cea mai bună lună de vizitat Delta Dunării.
Top 3 motive:
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Dacă n-ați ajuns încă în deltă sau ați fost, dar v-a obosit
forfota verii, e musai să alegeți luna mai. Alegeți-vă un program cu
multe plimbări pe ape și un aparat foto cu un card mare de
memorie și veți trece această (mini)vacanță în categoria celor de
neuitat. Iată de ce:
PĂSĂRILE. Sunt mai active ca oricând, vin aproape, stau pe
canale, se hrănesc frenetic. Pelicani, lebede, egrete și stârci sunt o
garanție tot sezonul, dar în mai, cu un ghid bun, puteți vedea fără
să le deranjați cuiburile de chiră de baltă sau lișiță, cu ouă cafenii
cu picățele sau chiar cu pui, daca mergeți către nalul lunii.
APA. E de obicei mare și asta înseamnă că numărul traseelor
pe care le puteți face cu barca sau al lacurilor în care puteți intra
crește exponențial. O cotă ridicată a apelor transformă totul întrun miri c ținut lacustru.

LINIȘTEA. Nu sunt pescari (e încă prohibiție), nu sunt
concedii, e doar soare, verde, apă și liniște. Când nu e aglomerație,
localnicii sunt mai puțin grăbiți, găsim bărci mai ușor și serviciile
de cazare și masă sunt mai bune.

