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OFERTĂ PACHETE PESCARI 2022
Incinta A.P. Dunavăț 1 – Regina știucilor!
Pescuitul sportiv / recreativ la știucă vă aduce multiple avantaje:
 Capturi de știucă !
 Utilizarea „arsenalului” din dotare: mulinete, rotative, slidere, lingurițe, voblere, twistere,
năluci și altele asemenea !
 Mulțumirea pe care o simți atunci când prinzi o știucă poate fi comparată cu puține alte
stări !
 Momentul în sine al prinderii unei știucii e fabulos: pregătirea, alegerea celor mai potrivite
unelte de pescuit, alegerea locului în care vei lansa, mulinatul, așteptarea și captura !
 Vă bucurați de aer, soare și natură !
 Peisajul Deltei și al Incintei A.P. Dunavăț 1 este superb !
 Momentele petrecute cu prietenii la pescuit și după la un pahar de vin sau la o bere sunt
amintiri care vă vor bucura și peste ani !
 Pescuitul recreativ / sportiv este permis numai cu eliberarea tuturor capturilor (catch&
release) !
 Pe parcursul partidelor de pescuit veți fi asistați de barcagii experimentați și care cunosc
bine Incinta A.P. Dunavăț 1.
Vă așteptăm la partide de pescuit memorabile în Incinta A.P. Dunavăț, relaxare, liniște și natură!

Tip pachet

Demipensiune

Pensiune
completă

Preț /
persoană/
zi

390 lei

440 lei

Benzină

Servicii incluse în preț

1. Cazare
2. Mic dejun
+ cost consum 3. Barcă pentru pescuit recreativ/sportiv în
Incinta A.P. Dunavăț 1 cu barcagiu
aferent de
benzină

4. Taxă pescuit recreativ/sportiv în Incinta
A.P. Dunavăț 1
5. Cină

1. Cazare
2. Mic dejun
3. Barcă pentru pescuit recreativ/sportiv în
+ cost consum Incinta A.P. Dunavăț 1 cu barcagiu
aferent de
4. Taxă pescuit recreativ/sportiv în Incinta
benzină
A.P. Dunavăț 1
5. Prânz
6. Cină
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Alte servicii incluse: parcare gratuită loc. Plopul, acces gratuit internet wireless.
Servicii neincluse: transport cu barca (transfer) de la debarcader / parcare la pensiune - dusîntors, băuturile și alte produsele consumate din hotel / restaurant / magazin sau benzina
consumată pentru pescuit.
Alocarea spațiilor de cazare se va face la recepție.
Oferta poate fi personalizată în funcție de numărul de pescari și al zilelor de pescuit, oferind
reduceri de preț.
Permisele de pescuit recreativ/sportiv în Rezervație sunt gratuite și se eliberează on-line:
http://arbdd.abt.ro/fglicence/permit?typep=1&fid=32fg16&per=0
Permisele de pescuit ANPA sunt gratuite și se eliberează on-line:
https://permisepescuit.anpa.ro:19443/
Pescuitul în Incinta A.P. Dunavăț 1 se realizează exclusiv în regim „catch & release”,
nefiind permisă reținerea niciunui tip de pește.
Pescuitul în Incinta A.P. Dunavăț 1 se realizează conform Regulamentelor interne pentru
această activitate, puse la dispoziția pescarilor pe site-ul Pensiunii Delta Paradis și în locație.
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