OFERTĂ PACHETE PESCARI 2018
INCINTA DUNAVĂȚ 1 – REGINA ȘTIUCILOR!
TIP PACHET

DEMIPENSIUNE

PENSIUNE
COMPLETĂ

PREȚ /
PERSOANĂ/
ZI
260 RON

320 RON

SERVICII
INCLUSE ÎN PREȚ

BENZINĂ

1. CAZARE
2. MIC DEJUN
3. TAXĂ ÎNCHIRIAT BARCĂ
4. TAXĂ PESCUIT SPORTIV INCINTA
DUNAVĂȚ 1
5. CINĂ
1. CAZARE
2. MIC DEJUN
3. TAXĂ ÎNCHIRIAT BARCĂ
4. TAXĂ PESCUIT SPORTIV INCINTA
DUNAVĂȚ 1
5. PRÂNZ
6. CINĂ

+ COST CONSUM
AFERENT
DE
BENZINĂ

+ COST CONSUM
AFERENT
DE
BENZINĂ

Prețurile sunt valabile pe întreg anul, cu excepția evenimentelor speciale: concursurile
de pescuit, Paștele, 1 Mai, Rusaliile, Sf. Maria, Crăciunul, Anul Nou, etc.
Oferta nu este supusă altor reduceri.
Alte servicii incluse: parcare gratuită loc. Plopul, taxa hotelieră, acces gratuit la
piscină, acces gratuit internet wireless.
Servicii neincluse: băuturile și alte produsele consumate din hotel/restaurant/magazin,
transferul de la debarcader (parcare) la pensiune, benzina consumată pentru pescuit ,
excursiile/plimbările în Delta Dunării.
Tarifele nu includ taxa de acces în Delta Dunării care se achită la ARBDD. Valoarea
acesteia este de 5 RON de persoană pe zi, 15 RON de persoană pe săptămână sau 30
RON de persoana pe an.
http://www.ddbra.ro/activitati/permise-online
Dacă veniți să pescuiți cu barca dvs., permisele de acces pentru ambarcațiuni se obțin
tot de la ARBDD. Valoarea unui permis anual de acces/ambarcațiune este 100 RON.
http://www.ddbra.ro/activitati/permise-online
Permisele de pescuit recreativ/sportiv sunt gratuite pentru toate categoriile de
persoane fizice conform Legii nr. 1/2017 și sunt eliberate de ARBDD.
http://www.ddbra.ro/activitati/permise-online
Alocarea spațiilor de cazare se va face la recepție.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Toate ofertele descrise pot fi personalizate în funcție de numărul de
turiști, zilele de cazare și serviciile incluse, oferind reduceri de preț.
Organizăm team-building-uri, petreceri de firmă, zile de naștere și
alte evenimente.
Consumul de benzină al bărcilor variază în funcție de: ore de marș,
puterea motorului și distanța parcursă.
Pentru oferte personalizate, puteți să ne contactați la adresa de
e-mail: contact@delta-paradis.ro sau la numărul de telefon
0741.280.339.

CONTACT
De ce să alegem Pensiunea Delta Paradis ? Pentru că suntem localizați
într-una dintre cele mai frumoase zone din România și din lume :
Delta Dunării.
www.delta-paradis.ro
De ce să alegem Pensiunea Delta Paradis ? Pentru că ne puteți vizita
în orice perioadă a anului. Delta Dunării este frumoasă în orice
anotimp.
contact@delta-paradis.ro
De ce să alegem Pensiunea Delta Paradis ? Pentru că oferim servicii
de calitate la prețuri avantajoase.
0741.280.339

