
Doi Căpitani 4* 
TOAMNA ÎN DELTA DUNĂRII 

 

Pentru toamna 2022, v-am pregătit un program cu cazare și mese, 
transfer privat și excursii incluse. 

Durata programului: 4 zile/3 nopti, 
valabil pentru perioada 12 septembrie - final octombrie. 



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, într-
o 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*. 



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 fiecare. 
Acces la piscină, șezlonguri și la terenul de sport al pensiunii. 
Internet Wireless. 
Băuturile specificate 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. 
Parcarea din Murighiol: 15-20 lei/24 ore. 
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