Pensiunea Delta Paradis
AP Dunavăț 1, Murighiol, Tulcea
Tel. 0741.280.339
contact@delta-paradis.ro

www.delta-paradis.ro
www.deltaparadis.ro

Vacanță Paște și 1 Mai 2021
Vacanță Paște și 1 Mai 2021 în perioada 30 Aprilie – 3 Mai sau 1 – 4 Mai:

2.000 lei / 2 adulți
1.000 lei / 1 adult
Servicii Incluse:
• cazare 3 nopți – 4 zile
• pensiune completă: 3 mese pe zi (intrare cu cină în prima zi și ieșire cu mic
dejun în ultima zi)
• transport cu barca (transfer) de la debarcader/parcare la pensiune - dus-întors
• transport cu barca (transfer) Pensiune - Loc. Plopu/Murighiol – Biserică
pentru a participa la Slujba de Înviere
• preparate tradiționale din pește la prânz și cină
• prânz festiv în ziua de Paște cu preparate tradiționale
• pachet de băuturi la fiecare masă din Duminica Paștelui
• 2 excursii/plimbări cu barca

Detalii pachet turistic:
30 Aprilie – Vineri
(Vinerea Mare –
Zi liberă oficial)

1 Mai - Sâmbătă

2 Mai – Duminică
(Paștele)

3 Mai – Luni
(Paștele - Zi liberă
oficial)
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Transport cu barca (transfer) de la debarcader/parcare la
Pensiune
Check-in
Cină
Mic dejun
Prânz - Ciorbă și fel principal
Plimbare cu barca până în Gura Lacului Razelm pentru a
admira colonia de cormorani și apusul de soare
Cină
Transport cu barca (transfer) de la Pensiune la
debarcader/parcare pentru deplasarea cu mașinile personale în
Loc. Plopu/Murighiol la Biserica din sat pentru a participa la
Slujba de Înviere
Mic dejun
Prânz – Masa festivă de Paște și pachet de băuturi
Plimbare cu barca pe canalele și lacurile din apropierea
Pensiunii
Cină tradițional pescărească și pachet de băuturi
Mic dejun
Check-out
Transport cu barca (transfer) de la Pensiune la
debarcader/parcare
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE
În ofertă nu sunt incluse: costurile băuturilor și/sau altor produse consumate din
hotel/restaurant/magazin, alte excursii în Delta Dunării (inclusiv costurile aferente, de
exemplu, taxă microbuz/tractor pentru excursiile efectuate la Sf. Gheorghe) și pescuitul
în Incinta A.P. Dunavăț 1.
Excursiile în Delta Dunării și pescuitul în Incinta Dunavăț 1 sunt servicii opționale,
realizate la cererea turiștilor și se achită la finalul sejurului în sistem de fișă de
cont/client/cameră.
Oferta poate fi personalizată în funcție de numărul de turiști, zilele de cazare și
serviciile incluse, oferind reduceri de preț.
Pensiunea nu eliberează permise de acces în Rezervația Biosferei "Delta Dunării" (tarif
de intrare în scop turistic), permise de acces cu ambarcațiuni sau permise de pescuit
recreativ/sportiv.
Permisele pot fi achiziționate:
• de la sediul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării, Centrele de
Informare ARBDD sau automatele de eliberare permise aflate în Tulcea/în
localitățile din RBDD sau limitrof
• on-line http://arbdd.abt.ro/home/access
• prin SMS la numărul 7494 cu următoarele variante de text: pentru permise acces
turist 1 zi – TUR1 urmat de Nume și Prenume (Ex: TUR1POPESCU ION);
pentru permise acces turist 7 zile – TUR7 urmat de Nume și Prenume și pentru
permise acces turist 1 an – TURAN urmat de Nume și Prenume.
Permisul de acces în Rezervație pentru turiști este de: 5 lei/persoană/zi; 15
lei/persoană/săptămână; 30 lei/persoană/an.
Permisul de acces cu nave și ambarcațiuni în
lei/ambarcațiune/an, respectiv 20 lei/ambarcațiune/sejur.

Rezervație

Permisele de pescuit recreativ/sportiv în Rezervație sunt gratuite.
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www.delta-paradis.ro
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