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STAŢIUNE 

 

HOTEL 
 

TARIF/PERS./SEJUR 
SERVICII INCLUSE ÎN 

TARIF/SEJUR 

VARF DE 

SEZON 

Tarif maxim 

NR. 

NOPŢI 
 

OBSERVAŢII 

Cazanele Dunarii,  

Berzasca 
Complex “Egreta” 875 lei/pers CAZARE + MIC DEJUN 01.06.-30.09. 5 

Loc in bungalou 

50% avans in 48 ore 

Cazanele Dunarii,   
Dubova 

Pensiunea Melba 4* 750 lei/pers CAZARE + MIC DEJUN 01.06.-30.09. 5 

Loc in camera dubla 

acces piscina/masa de tenis/fussball  

50% avans in 48 ore NERETURNABIL 

Cazanele Dunarii,   
Dubova 

Pensiunea  Naiya 3* 700 lei/pers CAZARE + MIC DEJUN 01.06.-30.09. 5 

Loc in camera dubla 

acces piscina/masa de tenis/fussball  

50% avans in 48 ore NERETURNABIL 

Clisura Dunării,   
Eșelnița 

Vila Frans 4* 880 lei/căbănuță CAZARE  05.01-20.12 2 
Căbănuță 2-4 pers maxim (dum-joi) 

acces piscina exterioară în sezon 

Clisura Dunării,   
Eșelnița 

Vila Frans 4* 980 lei/căbănuță CAZARE  05.01-20.12 2 
Căbănuță 2-4 pers maxim (vin-samb) 

acces piscina exterioară în sezon 

Clisura Dunării,   
Eșelnița 

Vila Frans 4* 2200 lei/vilă CAZARE  05.01-20.12 2 
Vilă 10 pers maxim (dum-joi) 

acces piscina exterioară în sezon 

Clisura Dunării,   
Eșelnița 

Vila Frans 4* 2700 lei/vilă CAZARE  05.01-20.12 2 
Vilă 10 pers maxim (vin-samb) 

acces piscina exterioară în sezon 

Clisura Dunării,   
Eșelnița 

Pensiunea Septembrie 4* 1100 lei/pers CAZARE + MIC DEJUN 01.08-31.08 5 

Loc în cameră dublă (2 adulţi şi un copil 

până în 4 ani) 

accesul la piscină exterioară, prosop de 

plajă, şezlong sau fotoliu, umbreluţe în 

limita disponibilă 

Clisura Dunării,   
Eșelnița 

Pensiunea Danubia 

(Pensiunea Verde 3*** și 

Pensiunea Nouă 4****) 
1050 lei/pers CAZARE + DEMIPENSIUNE 01.07.-31.08. 5 

Loc in camera dubla standard 4* 

acces piscina 

Clisura Dunării,   
Eșelnița 

Pensiunea Danubia 

(Pensiunea Verde 3*** și 

Pensiunea Nouă 4****) 
1250 lei/pers CAZARE + DEMIPENSIUNE 01.07.-31.08. 5 

Loc in camera dubla superioara 3* 

acces piscina 

Delta Dunării, 

Chilia Veche 
Limanul Resort 4* 975 lei/pers CAZARE  05.01.-20.12. 5 Loc in camera dubla + acces piscina sezon 

Delta Dunării, 

Crișan 

Delta Boutique&Carmen 

Silva Resort 5* 
738 lei/pers CAZARE + MIC DEJUN 09.07.-04.09. 2 

Loc in camera dubla standard (vin-samb) 

acces piscina 

15% reducere pt inscrieri pana pe 31.03.21 

Delta Dunării, 

Crișan 

Delta Boutique&Carmen 

Silva Resort 5* 
1550 lei/pers CAZARE + MIC DEJUN 09.07.-04.09. 5 

Loc in camera dubla standard (dum-joi) 

acces piscina 

15% reducere pt inscrieri pana pe 31.03.21 

Delta Dunării, 

Crișan 

Resort Lebada Luxury Resort 

& SPA 5* 
1010 lei/pers CAZARE + MIC DEJUN 01.06.-30.09. 4 

Loc in camera dubla  loft king  (dum-mi) 

acces piscina, jacuzzi, sala fitness, teren 

Delta Dunării, 

Crișan 

Resort Lebada Luxury Resort 

& SPA 5* 
912 lei/pers CAZARE + MIC DEJUN 01.06.-30.09. 3 

Loc in camera Double King Room (dum-mi) 

acces piscina, jacuzzi, sala fitness, teren 

http://www.sinditour.ro/
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 Delta Dunării, 

Crișan 
Sunrise 4* 1200 lei/pers CAZARE + MIC DEJUN 16.07 – 10.09 5 Loc in camera dubla matrimoniala/twin 

Delta Dunării, 

Dunăvățu de jos 
Pensiunea Sharaiman 3* 938 lei/pers CAZARE + MIC DEJUN 01.07.-30.09. 5 

Loc in camera dubla +  acces piscina 

Se acceptă animale companie gratuit! 

Delta Dunării, 

Dunăvățu de jos 
New Hotel Egreta 4* 689 lei/pers CAZARE + MIC DEJUN 13.06-15.09 2 

Loc in camera dubla canal fără balcon 

Acces piscina 

Acceptă animale companie sub 7kg, 

vaccinate – 50 EURO/noapte 

Delta Dunării, 

Dunăvățu de jos 
New Hotel Egreta 4* 713 lei/pers CAZARE + MIC DEJUN 13.06-15.09 2 

Loc in camera dubla față fără balcon 

Acces piscina 

Acceptă animale companie sub 7kg, 

vaccinate – 50 EURO/noapte 

Delta Dunării, 

Gura Portitei 

Casuta pe plaja (cu grup 

sanitar si dus la comun) 
825 lei/pers 

CAZARE + PENSIUNE 

COMPLETĂ (175 lei/zi/pers inclus) 
15.07 - 28.08 3 Loc in casuta  

Delta Dunării, 

Gura Portitei 

VILA GOLOVITA / RAZIM 

/ PERITEASCA (cu terasa 

canal secundar-insula)  

VILA DOLOSMAN / 

AGIGHIOL / SINOE  (cu 

terasa interior insula )   

SCOICA (litoral) 

1388 lei/pers 

CAZARE + PENSIUNE 

COMPLETĂ (175 lei/zi/pers inclus) 

15.07 - 28.08 3 Loc in camera dubla  

Delta Dunării, 

Gura Portitei 

VILA GOLOVITA / RAZIM / 

PERITEASCA (cu terasa 

canal secundar-insula)  

VILA DOLOSMAN / AGIGHIOL / 

SINOE  (cu terasa interior insula )   

SCOICA (litoral) 

1440 lei/pers 

CAZARE + PENSIUNE 

COMPLETĂ (175 lei/zi/pers inclus) 
15.07 - 28.08 3 

Loc in camera dubla  

 

Delta Dunării, 

Gura Portitei 

VILA HOLBINA / DRANOV (insula), 

ZATON (cu terasa canal principal-

insula),  

CASA PESCAREASCA (litoral cu vedere 

spre plaja), 

DELFINUL (litoral -camere la parter cu 

terasa ) 

1553 lei/pers 

CAZARE + PENSIUNE 

COMPLETĂ (175 lei/zi/pers inclus) 
15.07 - 28.08 3 

Loc in camera dubla  

 

Delta Dunării, 

Gura Portitei 
VILA DRANOV / HOLBINA 

(insula),DELFINUL(litoral) 1643 lei/pers 
CAZARE + PENSIUNE 

COMPLETĂ (175 lei/zi/pers inclus) 15.07 - 28.08 3 Loc in apartament 

Delta Dunării,  
Mahmudia 

Mon Jardin 4* 880 lei/pers 
CAZARE + 100 lei / pers / zi masa 

+ 150 lei / pers / excursie 
01.07.-31.08. 2 

Loc in camera dubla economy 

acces piscina 

Delta Dunării,  
Mahmudia 

Mon Jardin 4* 954 lei/pers 
CAZARE + 100 lei / pers / zi masa 

+ 150 lei / pers / excursie 
01.07.-31.08. 2 

Loc in camera dubla standard 

acces piscina 

Delta Dunării,  
Mahmudia 

Casa Teo 4* 775 lei/pers CAZARE + MIC DEJUN 01.08.-30.09. 5 Loc in camera dubla standard 

Delta Dunării,  
Murighiol 

Peninsula Resort 4* 810 lei/pers CAZARE + DEMIPENSIUNE 01.06-15.09 3 
Loc in camera dubla/twin (lun-joi) 

acces piscina 

Delta Dunării,  
Murighiol 

Peninsula Resort 4* 870 lei/pers CAZARE + DEMIPENSIUNE 01.06-15.09 3 
Loc in camera dubla/twin (vin-dum) 

acces piscina 

Delta Dunării,   Sf. 

Gheorghe 
Delta Marina 3* 660 lei/pers CAZARE  01.06-15.11 5 

Loc in camera King standard 

Se poate si masa opțional 

Delta Dunării, 

Sf. Gheorghe 
Green Dolphin 3* (camping) 310 lei/pers CAZARE  01.07-11.09 5 

Loc in casuta (1-2pers) 

Se acceptă animale de companie talie 

mică/medie gratuit -confirmare prealabilă 

http://www.sinditour.ro/
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Delta Dunării, 

Sf. Gheorghe 
Green Dolphin 3* (camping) 120 lei/pers CAZARE  01.07-11.09 5 

Loc in cort (1-3pers) 

Se acceptă animale de companie talie 

mică/medie gratuit - confirmare prealabilă 

Delta Dunării, 

Sf. Gheorghe 
Green Village Resort 4* 1838 lei/pers CAZARE + MIC DEJUN + CINĂ 18.06-11.09 5 

Loc in camera dubla PELICAN & 

LEBĂDA, STÂRCUL ALB, EGRETA 

Se acceptă animale de companie 49 lei/npt 

Delta Dunării, 

Sulina 
Delta Palace 3* 1950 lei/pers CAZARE + ALL INCLUSIVE 01.08-15.08 5 

Loc in camera dubla 

acces gratuit la internet, biliard, tenis de 

masa; sauna; fitness 

Anularea rezervarii se penalizeaza cu o 

noapte de cazare 

Delta Dunării, 

Sulina 
Delta Palace 3* 800 lei/pers CAZARE + MIC DEJUN 11.07-23.08. 4 

Loc in camera dubla 

acces gratuit la internet, biliard, tenis de 

masa; sauna; fitness 

Anularea rezervarii se penalizeaza cu o 

noapte de cazare 

Tulcea Egreta 3* 500 lei/pers CAZARE + MIC DEJUN 01.05.-30-09. 5 Loc in camera dubla 

Delta Siretului – 

Doaga, Vrancea 
Complex Zaga Zaga Land 304 lei/pers CAZARE + MIC DEJUN 01.08-31.08 1 

Loc în  Cort de tip iurtă 

acces piscina exterioară în sezon 

*OFERTE PERSONALIZATE EXTERN (Bulgaria, Grecia, Turcia, Spania, Portugalia, Italia, Egipt, Croația)  

și BILETE DE AVION se pot solicita telefonic sau pe office@sinditour.ro 

Rezervări și plăți (inclusiv card de vacanță) și super oferte ONLINE pe www.sinditour.ro 

http://www.sinditour.ro/
mailto:office@sinditour.ro
http://www.sinditour.ro/
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Stațiunea: Berzasca, Cazanele Dunarii 
Complex “Egreta” 

 
TARIFE 2021 (cazare+mic dejun) 

Perioada Tarif 
Mai, octombrie 300 lei/noapte/bungalou 

1 iunie - 30 septembrie 350 lei/noapte/bungalou 
 

 copiii până la vârsta de 2 ani beneficiază de gratuitate ; 
 +2-12 ani, 25 lei / copil cazare-mic dejun ; 
 +12-18 ani, 50 lei / copil cazare-mic dejun; 
 La rezervarea unei camere se achită un avans de 50%. Diferența cel târziu cu 20 

de zile înainte. Ziua de cazare începe la ora 13:00. Dacă până la ora 18:00 nu se 
contactează recepţia şi nu se confirmă rezervarea, aceasta se anulează. 

 

 
 
 
 
 
 
Complexul “Egreta” este un proiect unic în Europa, fiind şi prima staţiune lacustră din România. Investiţia a 
fost derulată cu fonduri de la Uniunea Europeană. Au fost astfel finalizate şi îşi asteapta oaspeţii 15 căsuţe 
suspendate pe piloni deasupra Dunării, un lung ponton fiind legatura lor cu malul românesc al fluviului. 
Dezvoltatorul proiectului a dorit să pună în valoare frumuseţea Clisurii Dunării, într-o locaţie deosebită, cu 
multe atracţii în imediata apropiere. Turiştii sunt invitaţi să se bucure de priveliştea superbă a Dunării, 
încojuraţi de apa ei şi departe de agitaţia cotidiană. 
 
Complexul are 15 bungalouri, fiecare compus din: 
 un dormitor la etaj, 
 sufragerie dotată cu colţar extensibil, 
 tv led, 
 televiziune prin cablu, 
 wifi, 
 măsuţă, 
 dulap, 
 climă, 
 baie cu cabină duş, 

 terasă mare de 16mp la Dunăre prevăzută 
cu copertină soare, 

 măsuţă şi 2 şezlonguri, 
 intrare în casuţe pe bază de cartele, 
 recepţie, 
 zonă de relaxare pe ponton cu terasă cu 10 

mese , 
 parcare pentru 19 maşini. 
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  Pensiunea Melba 4* 
  

Tarife cazare + mic dejun 
Perioada Ian-febr 2021 Mar– Apr 2021 Mai 2021: iun – sept 2021 

camera dublă 240 lei 260 lei 280 lei 300 lei 
cameră dublă în 

regim single 
220 lei 220 lei 240 lei 260 lei 

 
* Toate preturile includ wi-fi, micul dejun si acces piscina/masa de tenis/fussball pe perioada verii (piscina 
este in functiune incepand cu luna iunie).  
** In perioada iunie-septembrie, rezervarile se fac pentru minim 3 nopti. 
Difera preturile pentru familiile cu copii in functie de numerul copiilor si varsta lor 

 
****Rezervarea se face doar cu plata unui avans nereturnabil de către pensiune  
 

 

 
 
 

  Pensiunea Naiya 3* 
TARIFE  cazare + mic dejun 

Perioada Mai 2021: Iunie 2021 – 
Septembrie 2021: 

camera dublă 260 lei/cameră/noapte 280 lei/cameră/noapte 
Soră mai tânără a Pensiunii Melba****, Pensiunea Naiya*** pune la dispoziția vizitatorilor săi toate ofertele de 
agrement de care beneficiază și clienții Melbei. 
 
* Toate preturile includ wi-fi, micul dejun si acces piscina Melba, masa de tenis/fussball pe perioada verii (piscina 
este in functiune incepand cu luna iunie).  
** In perioada iunie-septembrie, rezervarile se fac pentru minim 3 nopti. 
Difera preturile pentru familiile cu copii in functie de numerul copiilor si varsta lor 

****Rezervarea se face doar cu plata unui avans nereturnabil de către pensiune  
 

ATENȚIE, LOCURI LIMITATE! 
Atracții turistice: 

 Capul sculptat în stâncă al lui Decebal 
 Tabula Traiana 
 Ada Kaleh 
 Mănăstirea Mraconia 
 Peştera Ponicova 
 Grota veteranilor 
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Pensiunea Danubia (Pensiunea Verde 3*** și Pensiunea Nouă 4****) 
 

. In perioada aprilie - mai  si 01octombrie -31octombrie 
DENUMIRE                                                                  Tarif cazare/noapte 
CAMERA DUBLA standard (fara vedere la Dunare)4                   250,00 
CAMERA SINGLE standard ( fara vedere la Dunare)                   220,00 
CAMERA DUBLA standard(vedere la Dunare)                             280,00 
CAMERA SINGLE standard(vedere la Dunare) 4*                       250,00             
APARTAMENT CU UN DORMITOR 4*                                         400,00 
CAMERA DUBLA superioara 3*                                                 300,00 
CAMERA SINGLE superioara 3*                                                270,00 
CAMERA DUBLA cu pat suplimentar  superioara 3*                    350,00 
 
B. In perioada 01 iunie-30 iunie  si 01 septembrie-30 septembrie 
DENUMIRE                                                                 Tarif cazare/noapte 
CAMERA DUBLA standard( fara vedere la Dunare) 4*              280,00 
CAMERA SINGLE STANDARD( fara vedere la Dunare)              250,00 
CAMERA DUBLA standard(vedere la Dunare)                      300,00 
CAMERA SINGLE standard 4*                                                  270,00 
APARTAMENT CU UN DORMITOR 4*                                         450,00 
CAMERA DUBLA superioara 3*                                                 350,00 
CAMERA SINGLE superioara 3*                                                320,00 
CAMERA DUBLA superioara cu pat suplimentar 3*                     430,00 
 
C. In perioada 01 iulie  -31 august 
DENUMIRE                                                                Tarif cazare/noapte 
CAMERA DUBLA standard( fara vedere la Dunare) 4*                  320,00 
CAMERA SINGLE standard( fara vedere la Dunare)                      290,00 
CAMERA DUBLA standard(vedere la Dunare)                              350,00      
CAMERA SINGLE standard 4*                                                    320,00 
APARTAMENT CU UN DORMITOR  4*                                          500,00 
CAMERA DUBLA superioara 3*                                                   400,00 
CAMERA SINGLE superioara 3*                                                  370,00 
CAMERA DUBLA cu pat suplimentar  superioara3*                       480,00 
Tariful de cazare are inclus micul dejun si TVA 5% . 
 

Politicile pensiunii: 
• In perioada 1 mai -15 septembrie -plin sezon- acceptam doar rezervari cu mese incluse (minim demipensiune – 

masă suplimentară 50 lei/zi/pers), fiind o perioada extrem de aglomerata. 
• Toate camerele sunt camere de nefumatori 
• Check-in : 15:00, Check-out : 11:00; 
• Mic dejun suplimentar 30.RON / persoană; 
•    Micul dejun se va servi in regim bufet suedez in intervalul 08:30 – 10:00; 
•  Copiii până 7 ani sunt cazați gratuit în camera părinților, daca nu se solicită pat suplimentar 
• Paturile suplimentare* se solicită în avans și trebuie confirmate de către    pensiune *  Patul suplimentar (max. 1 pe 

cameră) se tarifează cu 80 RON / zi. 
       Tariful pentru patul suplimentar include mic dejun. 
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 Rusalii 2021 în Cazanele Dunării la Pensiunea Danubia 

 
Pensiunea Danubia din Eşelniţa vă aşteaptă pe malul Dunării, pentru a petrece mini-vacanța de Rusalii , într-o atmosferă 
unică, cu 2 pachete speciale. 

Pachet 3 nopți cazare cu pensiune completă (18.06 – 21.06.2021) 
 

Pensiune completă – Cazare în cameră de 3 stele superioară 
Tarif: 800 lei / persoană / sejur 
Pensiune completă – Cazare în cameră de 4 margarete standard 
Tarif: 700 lei / persoană / sejur 
Pachetul include 3 nopți de cazare cu masă. 
Se intră vineri cu cină, sâmbătă – mic dejun + prânz + cină, duminică – mic dejun + prânz + cină, luni – mic dejun. 
Mesele le oferim sub formă de bufet. Oferim diversitate, de la aperitiv (icre, salătă de crudități, salată de murături), 2-3 feluri 
de ciorbe, 2-3 feluri de mâncare gătită, pui, pește, porc în diferite variante, desert și apă plată. 
Micul dejun este inclus în prețul camerei și este sub formă de bufet suedez. 

 Vineri:  
o cină 

 Sâmbătă: 
o Mic-dejun 
o Prânz 
o Cină 

 Duminică: 
o Mic-dejun 
o Prânz 
o Cină 

 Luni: 
o Mic-Dejun 
Check-in: Vineri, 18.06.2021 după ora 15:00 
Check-out: Luni, 21.06.2021 înainte de ora 11:00 
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  Pensiunea Septembrie 4* 
  

Tarife: aprilie – mai 2021  
Cameră dublă cu mic dejun inclus (2 adulţi şi un copil până în 4 ani) 330 RON 
Cameră single cu mic dejun inclus 275 RON 
Apartament cu mic dejun inclus (2 adulţi şi doi copii) 550 RON 
Tarife: iunie 2021  
Cameră dublă cu mic dejun inclus (2 adulţi şi un copil până în 4 ani) 385 RON 
Cameră single cu mic dejun inclus 330 RON 
Apartament cu mic dejun inclus (2 adulţi şi doi copii) 550 RON 
Tarife: iulie 2021  
Cameră dublă cu mic dejun inclus (2 adulţi şi un copil până în 4 ani) 440 RON 
Cameră single cu mic dejun inclus 385 RON 
Apartament cu mic dejun inclus (2 adulţi şi doi copii) 550 RON 
Tarife: august 2021  
Cameră dublă cu mic dejun inclus (2 adulţi şi un copil până în 4 ani) 440 RON 
Cameră single cu mic dejun inclus 385 RON 
Apartament cu mic dejun inclus (2 adulţi şi doi copii) 550 RON 
Tarife: septembrie 2021  
Cameră dublă cu mic dejun inclus (2 adulţi şi un copil până în 4 ani) 385 RON 
Cameră single cu mic dejun inclus 330 RON 
Apartament cu mic dejun inclus (2 adulţi şi doi copii) 550 RON 
Tarife: octombrie, noiembrie 2021  
Cameră dublă cu mic dejun inclus (2 adulţi şi un copil până în 4 ani) 330 RON 
Cameră single cu mic dejun inclus 275 RON 
Apartament cu mic dejun inclus (2 adulţi şi doi copii) 495 RON 
Costuri suplimentare la camere: 
• Un pat suplimentar costă 110 RON pe noapte cu mic dejun inclus. Patul suplimentar este doar pentru copii şi este 
obligatoriu pentru copiii între 9-18 ani. 
• Copiii între 4-9 ani plătesc 55 RON pe noapte. 

Atenție! Locuri limitate în curs de epuizare! 
 

 
 
 
În preţul camerei sunt incluse accesul la piscină, prosop de plajă, şezlong sau fotoliu, umbreluţe în limita disponibilă. 
În preţul camerei nu este inclus eventualul consum din minibarul camerei. 
Detalii camere: 

 18 camere cu grup sanitar propriu 
 2 apartamente de câte o cameră, cu pat dublu şi colţar extensibil, grup sanitar propriu 
 toate camerele cu balcon şi vedere spre Dunăre 
 aer condiţionat 
 încălzire centrală 
 televizor cu canale satelit 
 uscător de păr 
 minibar 
 Toate camerele pensiunii sunt de nefumători. Nu acceptăm animale de companie. 

Check-in – ora 14:00 (vă rugăm să ne informaţi de sosirea mai devreme de ora de check-in sau de sosirea târzie) 
Check-out – ora 12:00 (în cazul eliberării întârziate a camerei, se percepe o taxă suplimentară) 
Check-out – ora 11:00 pentru grupuri (în cazul eliberării întârziate a camerei, se percepe o taxă suplimentară) 
Pensiunea Septembrie este aşezată pe malul Dunării, la ieşirea din Cazanele Mici, pe şoseaua DN 57 care leagă Orşova de Moldova 
Nouă (km 17 + 800). Pensiunea Septembrie se află la limita ariei strict protejate a Parcului Natural "Porţile de Fier". 
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  Vila Frans 4* 
  

Vila - 10 persoane  
- 1350 lei/ noapte vineri și sâmbătă  
- 1100 lei / noapte restul săptămânii 
Rezervări pentru minim 2 nopți !!  
-1600 lei / noapte de sărbători Crăciun , Revelion, Paste ( minim 3 nopți )  
- 2600 lei/ noapte pentru zi de eveniment  
 
Căbănuțe (2-4 persoane )  
490 lei/ noapte vineri și sâmbătă  
440 lei / noapte in cursul săptămânii 
Rezervări minim 2 nopți !!  
 

Regulile casei ( ambele proprietati )  
- Intrare ( Check -in ) : după ora 15:00 
- Ieșire ( Check- out ) : între orele 9:00 - 11:00  
- NU primim animale de companie  
- Copii de orice vârsta sunt bine veniti  
- ore de liniște 22:00-10:00  
- cei ce au eveniment pot trimite firma de decorațiuni după ora 12:00  
- tot ce se distruge se plătește  
- pentru vesela lăsată murdara se percep extra-costuri  
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Chilia Veche, Delta Dunării 
Limanul Resort 4*  

LIMANUL RESORT**** Tarif cazare (fără masă) 

CAMERA DUBLA TWIN / MATRIMONIALA 390 lei/ camera / noapte 

CAMERA DUBLA IN REGIM DE SINGLE discount de 20% 

Atenție! Locuri limitate! 
Tariful de cazare este pentru 2 persoane si include taxa hoteliera si t.v.a.  

 Pentru copiii cu varste intre 7-12 ani ii acomodam in camera cu adultii in limita paturilor 
suplimentare la pretul de 120 lei/noapte. 

Nu se acceptă copii sub 7 ani. 
Pretul meselor este intreg, similar adulților. 
 

Nu este permisa introducerea produselor alimentare si bauturilor in incinta pensiunii  
        Ziua hoteliera incepe la orele 15,00 si se incheie la orele 11,00. 
     Preturile meselor/persoana sunt: 40 lei mic dejun/ 60 lei dejun/ 80 lei cina/100 lei cine festive. 
La cerere, meniul pe baza de peste poate fi inlocuit cu meniu vegetarian sau pe baza de carne. 
Taxa de dop pentru bauturile aduse din afara pensiunii: 50 lei/pers/zi. 
 
     Plimbarile in Delta se fac cu lotci conduse de conducatori calificati.  
• Trasee cu durata de mars de 3h si grup de min. 4 pers– cost 120 lei/pers  (excursie in Delta Dunarii prin ghioluri 
si lacuri pentru bird watching, traseu Manastirea Stipoc (singura manastire situata in Delta Dunarii) - Mila 23) 
• Excursie de ½ zi pentru vizitarea Padurii Letea  - cost 140 lei/pers 

• Excursie de 1 zi la Sulina – cost 160 lei/pers (in grup de minimum 6 pers) 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Nota: Pe parcursul sarbatorilor legale ne rezervam dreptul de a modifica preturile exprimate mai sus. Comanda devine ferma in 
momentul achitarii unui avans de 50% din valoarea totala a serviciilor, in termen de 2 zile, in baza facturii emisa de catre unitatea de 
cazare.  

BENEFICIARUL va face dovada efectuarii platii prin transmiterea pe mail a  copiei ordinului de plata vizat de catre banca. 
Amplasat pe malul drept al Bratului Chilia din Delta Dunarii – cea mai bine conservata Delta din Europa si un important centru din 
Patrimoniul Mondial UNESCO – in imediata vecinatate a Rezervatiei Naturale Rosca Buhaiova ce gazduieste cea mai spectaculoasa 
colonie de pelicani salbatici de pe continent, Limanul Resort**** este accesibil atat pe apa, cat si pe uscat. 
Accesul la Chilia Veche se face:  
Transport fluvial: 
Cu barca rapida: durata transfer 1h. Plecari din Tulcea la 11.00 si 16.00, cost bilet cca 60 lei/pers. Rezervari la TRC Trans la 
0755.648.937 
Cu barca rapida: transfer privat la ore stabilite impreuna cu partenerii nostri: Cristi Cacencu 0744.483.626, Ioan Uram 0740.578.014 
Cu transportul naval public (vapoare si/sau catamarane) poate fi consultat pe www.navromdelta.ro (se urmareste ruta Tulcea-
Periprava).  
Transport terestru: 
Cu masina: se face transferul cu bacul din Portul Tulcea pana in localitatea Tudor Vladimirescu (din ora in ora, ultimul bac 
traverseaza la ora 19.00), apoi se continua pe DC1 aprox. 70 km pana in Chilia Veche. Accesul se face pe dig de piatra batuta.  
Drumul este pitoresc, dar ajungeti la noi cu un usor vibro-masaj :-))). Nu este asfalt. 
Transport aerian: 
Cel mai apropiat aeroport international: Aeroportul Tulcea (77 km pana la Chilia Veche) www.aeroportul-tulcea.ro, Aeroportul Henri 
Coanda Bucuresti (376 km pana la Chilia Veche) www.bucharestairports.ro 
 
LIMANUL Resort **** ofera 20 locuri in 10 camere duble twin/matrinoniale. 
Camerele dotate cu mobilier din lemn, au grup sanitar propriu cu uscator de par, apa calda curenta, safe, televizor, acces gratuit la 
internet. Toate camerele au balcon propriu. 
 
LIMANUL Resort****  mai ofera: restaurant si bar, sala de mese cu 30 de locuri, living care poate fi modificat in sala de conferinte, 
piscina pentru adulti si copii, spatiu verde, loc de joaca pentru copii in aer liber, biciclete, sezlong-uri, hamace, parcare pazita,, 
ambarcatiuni proprii cu motor pentru excursii si pescuit in Delta, acces ambarcatiuni la ponton. 
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Delta Dunării, Crișan 
Delta Boutique&Carmen Silva Resort 5* 

 
CAMERE STANDARD 

                               PERIOADA                                    Tarif lei/persoană/noapte 
16 aprilie -29 aprilie  
vineri - sambata 209 

duminica - joi 179 

03 mai – 27 mai  

vineri - sambata 228 

duminica - joi 189 

01 iunie – 17 iunie  

vineri - sambata 291 

duminica - joi 213 

21 iunie – 08 iulie  

vineri - sambata 325 

duminica - joi 262 

09 iulie – 04 septembrie  

vineri - sambata 369 

duminica - joi 310 

05 septembrie – 18 septembrie  

vineri - sambata 325 

duminica - joi 257 

19 septembrie – 02 octombrie  

vineri - sambata 276 

duminica - joi 209 

03 octombrie – 30 octombrie  

vineri - sambata 243 
duminica - joi 179 

 Preturile sunt in lei/noapte/persoana si includ mic-dejun si TVA; 
 Supliment pentru ocupare camera in regim single:  +80% in perioada 27 mai – 02 octombrie;  +60% pentru restul perioadelor; 
 Pentru familiile cu 2 adulti + 1 copil: copil 0–12 ani – gratuit, fara pat suplimentar; patut copii 0-2 ani: gratuit; cost pat 

suplimentar: 75 lei/noapte; 
 Pentru familiile cu 2 adulti + 2 copii: 1 copil gratuit, al-2-lea copil reducere 50%.  In camera se poate pune un singur pat 

suplimentar – pat pliant (in cazul famiilor cu 2 copii, unul din copii trebuie sa doarma in pat cu parintii);  
 1 adult + 1 copil 0-12 ani se calculeaza camera SGL; 
 Reducere al 3–lea adult in camera: - 25% (cu pat pliant);  

 
 Mesele se pot comanda in sistem a la carte din meniul restaurantului sau rezervand pachetul cu  demipensiune sau pensiune 

completa: 
                   Pranz  - 1 ciorba sau aperitiv + 1 fel principal cu salata de acompaniament sau paste (la alegere din set meniu); 
                   Cina    - 1 fel principal cu salata de acompaniament sau paste + 1 desert (la alegere din set meniu); 

 Supliment demipensiune: 85 lei/zi/persoana; supliment pensiune completa: 165 lei/zi/persoana; 
 Preturile NU sunt valabile in perioadele de Paste si 1 Mai (30 aprilie – 03 mai), ziua copilului (28 mai - 01 iunie) si Rusalii (18 

iunie – 21 iunie); 
 Pret ziua copilului (sejur minimum 3 nopti): 240 lei/noapte/persoana; Rusalii (sejur minimum 3 nopti):36p lei/noapte/persoana;  
 In perioadele 21 mai – 17 iunie si 13 septembrie – 03 octombrie sunt obligatorii minimum 2 nopti cazare in weekend; 
 In perioada 18 iunie – 12 septembrie sunt obligatorii minimum 3 nopti de cazare in weekend; 
 Transferurile Tulcea - Crisan si retur pot fi organizate de catre resort la pretul de 75 lei/persoana/drum sau se pot face cu navele 

Navrom; 
 

REDUCERE EARLY BOOKING 
- 15% reducere pentru inscrieri pana pe 31 martie 2021; 

Se aplica doar la preturile de cazare cu mic dejun din tabel (NU se aplica la suplimentele de masa). 
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APARTAMENTE 
 
                                PERIOADA                                    lei/noapte/apartament 

16 aprilie -29 aprilie  
vineri - sambata 664 
duminica - joi 572 
03 mai – 27 mai  
vineri - sambata 728 
duminica - joi 606 
01 iunie – 17 iunie  
vineri - sambata 931 
duminica - joi 684 
21 iunie – 08 iulie  
vineri - sambata 1038 
duminica - joi 839 
09 iulie – 04 septembrie  
vineri - sambata 1179 
duminica - joi 994 
05 septembrie – 18 septembrie  
vineri - sambata 1038 
duminica - joi 820 
19 septembrie – 02 octombrie  
vineri - sambata 883 
duminica - joi 664 
03 octombrie – 30 octombrie  
vineri - sambata 776 
duminica - joi 572 

              
 Preturile sunt in lei/noapte/apartament (capacitate maxima: 3 adulti + 1 copil 0 – 12 ani) si includ mic-dejun si 

TVA; 
 Optiunile de masa si restrictiile de cazare sunt identice cu cele precizate pentru camerele standard; 
 Preturile NU sunt valabile in perioadele de Paste si 1 Mai (30 aprilie – 03 mai), ziua copilului (28 mai - 01 iunie) si 

Rusalii (18 iunie – 21 iunie); 
 Pret ziua copilului (sejur mininum 3 nopti): 186 lei/noapte/apartament; Rusalii (sejur minimum 3 nopti): 1179 

lei/noapte/apartament;  
 In perioadele 21 mai – 17 iunie si 13 septembrie – 03 octombrie sunt obligatorii minimum 2 nopti cazare in 

weekend; 
 In perioada 18 iunie – 12 septembrie sunt obligatorii minimum 3 nopti de cazare in weekend. 
 

REDUCERE EARLY BOOKING 
- 15% reducere pentru inscrieri pana pe 31 martie 2021; 

Se aplica doar la preturile de cazare cu mic dejun din tabel (NU se aplica la suplimentele de masa); 
 

PACHET PASTE si 1 MAI (30 aprilie – 03 mai): 1106 lei/PERSOANA/PACHET 
Pretul este in lei/pachet/persoana si include: 

 Cazare in camera standard cu mic dejun in perioada 30 aprilie – 0 mai  (3 nopti); 
 Pranz festiv de Paste (include un pachet de bauturi); 

 
    - supliment pentru ocupare camera in regim single: +80% 
    - reduceri copii - conform tabel camere standard; 
    - reducere al 3-lea adult in camera: - 10% (cu pat pliant); 
    - pret cazare in apartament: 3536 lei/pachet/apartament (capacitate maxima 3 adulti + 1 copil 0-12 ani).     

 
REDUCERE EARLY BOOKING 
- 15% pentru inscrieri pana la 31 martie 2021! 
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ZIUA COPILULUI: 28 mai 2021– 01 iunie 2021 – 340 lei/noapte/persoana 
 

 Pretul este in lei/noapte/persoana si include mic-dejun si TVA; 
 Obligativitate cazare minimum 3 nopti; 
 Supliment pentru ocupare camera in regim single: +80%; 
 Reduceri copii - conform tabel camere standard; 
 Reducere al 3-lea adult in camera: -25% (cu pat pliant); 
  Pret cazare in apartament: 1086 lei/noapte/apartament (capacitate maxima 3 adulti + 1 copil 0-12 ani). 

     
REDUCERE EARLY BOOKING 
- 15% pentru inscrieri pana la 31 martie 2021! 

Se aplica doar la preturile de cazare cu mic dejun. 
 

PERIOADA RUSALII: 18 iunie – 21 iunie 2021 – 369 lei/noapte/persoana 
 

 Pretul este in lei/noapte/persoana si include mic-dejun si TVA; 
 Obligativitate cazare minimum 3 nopti; 
 Supliment pentru ocupare camera in regim single: +80%; 
 Reduceri copii - conform tabel camere standard; 
 Reducere al 3-lea adult in camera: - 25% (cu pat pliant); 
 Pret cazare in apartament: 1179 lei/noapte/apartament (capacitate maxima 3 adulti + 1 copil 0-12 ani). 
 

REDUCERE EARLY BOOKING 
- 15% pentru inscrieri pana la 31 martie 2021! 

              Se aplica doar la preturile de cazare cu mic dejun. 
 

Excursii 
Organizam excursii cu barcile noastre la Sulina, la Padurea Letea sau puteti face excursii pe canale si lacuri. 
Durata excursie aprox 3 ore si jumatate. 
Pret: 95 lei/pers/excursie Copiii 0-3 ani au gratuitate. Copiii 4-12 ani platesc 50%. 
Doar pentru Padurea Letea se mai achita direct localnicilor care fac transferul pe uscat pana la padure inca aprox 25 
lei/pers. 

 
Informatii cu privire la transferurile Tulcea - Crisan si retur 
Program transferuri organizate cu salupa pensiunii, la comun pentru turistii nostri (barca rapida acoperita; durata transfer 
aprox.1 ora): 
- plecare din Tulcea la ora 14:30 
- plecare din Crisan la ora 13:00 
Pret: 75 lei/drum/persoana (adult sau copil peste 3 ani)  
Locurile sunt limitate si vor fi confirmate in ordinea inscrierilor, in functie de disponibilitate. 
Masina poate fi lasata in Tulcea, in parcarea cu plata de langa locul imbarcarii. Cost aprox.15 lei/autoturism/zi. 
 
O alta varianta de transfer este cu transportul public NAVROM (catamaran/vapor). Are plecarea din Tulcea spre Crisan la 
ora 13:30 si are returul din Crisan catre Tulcea in jurul orei 07:45 (durata transfer aprox. 2 ore si jumatate). Pret: aprox.38 
lei/drum/persoana. 
 
http://www.navromdelta.ro/program-nave 
 
Vaporul opreste la debarcaderul din Crisan care se afla la aprox. 900 m de resortul nostru si se ajunge pe jos pana la 
pensiune. 
 
Daca alegeti un transfer cu noi si celalalt cu NAVROM, va informam ca locurile de acostare in Tulcea sunt diferite (aprox.4 
km intre ele). Va trebui sa luati un taxi pentru a ajunge la locul unde v-ati lasat masina. 
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 Pentru accesul in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii este necesara achizitionarea unui permis. Se poate procura de la 
sediul ARBDD din Tulcea, on line sau prin SMS. Pret: 15 lei/persoana/maxim 7 zile  
http://www.ddbra.ro/activitati/permise-online 
 

Celelalte mese le puteti lua a la carte in restaurantul nostru sau puteti opta pentru pachetele cu demipensiune sau pensiune 
completa. 
- pachet demipensiune (cina): 85 lei/zi/pers  
- pachet pensiune completa (pranz + cina): 165 lei/zi/pers  
Pentru aceste pachete pranzul si cina se pot comanda dintr-un set meniu care este o selectie din meniul a la carte, astfel: 
- pranz - un aperitiv sau o ciorba + un fel principal cu salata de acompaniament sau paste; 
- cina - un fel principal cu salata de acompaniament sau paste + 1 desert. 
In pachetele cu demipensiune/pensiune completa nu este inclusa nicio bautura! 
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PACHET PASTE (17 aprilie – 20 aprilie): 785 lei/PERSOANA 
 
Pretul este in lei/pachet/persoana si include: 

 Cazare in camera standard cu mic dejun inclus in perioada 17 aprilie – 20 aprilie  (3 nopti); 
 Pranz festiv de Paste (include un pachet de bauturi); 

 
    - supliment pentru ocupare camera in regim single: +80% 
    - reduceri copii - conform tabel camere standard; 
    - reducere al 3-lea adult in camera: - 10% (cu pat pliant); 
    - pret cazare in apartament: 2520 LEI/pachet/apartament (capacitate maxima 3 adulti + 1 copil 0-12 ani).     

 
 

REDUCERE EARLY BOOKING 
- 15% pentru inscrieri pana la 29februarie2020! 

 
 

PACHET 1 MAI 2020 (minimum 3 nopti in perioada 30 aprilie – 04 mai) – 
840 lei/persoana 

 
Pretul este in lei/pachet/persoana si include: 

 Cazare in camera standard cu mic dejun inclus in perioada 30.04 – 04.05 (3 nopti); 
 

- supliment pentru ocupare camera in regim single: +80% 
- reduceri copii - conform tabel camere standard; 
- reducere al 3-lea adult in camera: - 25% (cu pat pliant); 
- pret cazare in apartament: 2685 lei/pachet/apartament (capacitate maxima 3 adulti + 1 copil 0-12 ani). 
 

 

ZIUA COPILULUI: 29 mai – 01 iunie 2019  - 288/noapte/persoana 
 

 Pretul este in lei/noapte/persoana si include mic-dejun si TVA; 
 Obligativitate cazare minimum 3 nopti; 
 Supliment pentru ocupare camera in regim single: +80%; 

 
 Reduceri copii - conform tabel camere standard; 
 Reducere al 3-lea adult in camera: -25% (cu pat pliant); 
  Pret cazare in apartament: 920 lei/noapte/apartament (capacitate maxima 3 adulti + 1 copil 0-12 ani). 

     
 

REDUCERE EARLY BOOKING 
- 15% pentru inscrieri pana la 29februarie2020! 

Se aplica doar la preturile de cazare cu mic dejun. 
 

PERIOADA RUSALII: 05 iunie – 08 iunie 2020 – 336 lei/noapte/persoana 
 Pretul este in lei/noapte/persoana si include mic-dejun si TVA; 
 Obligativitate cazare minimum 3 nopti; 
 Supliment pentru ocupare camera in regim single: +80%; 
 Reduceri copii - conform tabel camere standard; 
 Reducere al 3-lea adult in camera: - 25% (cu pat pliant); 
  Pret cazare in apartament: 1075 lei/noapte/apartament (capacitate maxima 3 adulti + 1 copil 0-12 ani). 

 
 

REDUCERE EARLY BOOKING 
- 15% pentru inscrieri pana la 29 februarie 2020! 

Se aplica doar la preturile de cazare cu mic dejun 
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Delta Dunării, Crișan 
 Lebada Luxury Resort & SPA 5* 

Cod 
cam 

Denumire 
camere 

Nr 
cam 

Descriere Capacitate cam Main season Mid Season Off Season 

01.06.-30.09. 01.04.-31.05. 01.01.-31.03. 

  01.10.-31.10. 01.11.-31.12. 

Joi-
Sam 

Dum-
Mie 

Joi-
Sam 

Dum-
Mie 

Joi-
Sam 

Dum-
Mie 

 
DRK 

 
Double King 
Room 

 
27 

pat matrimonial, 
fara posibilitate pat 
suplimentar 

 
2 adulti 

608 505 486 447 413 350 
 
JNS 

 
Junior Suite 

 
13 

dormitor cu pat 
matrimonial+canap
ea extensibila in 
living 

2 adulti +1-2 copii max 
12.99 ani sau 3 adulti 

1147 962 919 846 671 554 
 
SNS 

 
Senior Suite 
(balcon) 

 
4 

dormitor cu pat 
matrimonial+canap
ea extensibila in 
living, cu balcon 

 
2 adulti +1-2 copii max 
12.99 ani sau 3 adulti 

1405 1181 1123 1035 821 676 
 
DLK 

 
Double Loft 
King 
(mansarda) 

 
12 

pat matrimonial, 
fara posibilitate pat 
suplimentar, 
mansarda 

 
2 adulti 

510 428 408 379 365 335 
 
JLS 

 
Junior Loft 
Suite 
(mansarda) 

 
8 

dormitor cu pat 
matrimonial+canap
ea extensibila in 
living, mansarda 

 
2 adulti +1-2 copii max 
12.99 ani sau 3 adulti 

1103 919 875 807 637 530 
 
 
EXK 

 
Executive King 
(cu balcon) 

 
 
19 

pat matrimonial, cu 
posibilitate 
acomodare pat 
suplimentar 

 
2 adulti sau 2 adulti+1 copil 
max 12.99 ani, cu pat 
suplimentar, cu balcon 608 505 486 447 413 350 
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Cod 
cam 

Denumire 
camere 

Nr 
cam 

Descriere Capacitate cam Main season Mid Season Off Season 

01.06.-30.09. 01.04.-31.05. 01.01.-31.03. 

  01.10.-31.10. 01.11.-31.12. 

Joi-
Sa
m 

Dum
-Mie 

Joi-
Sam 

Dum-
Mie 

Joi-
Sam 

Dum-
Mie 

 
EXT 

 
Executive Twin 

 
18 

 
2 paturi single 

2 adulti sau 2 adulti+1 
copil max 12.99 ani, cu pat 
suplimentar, cu balcon 948 797 758 700 559 462 

 
2BR 

 
2 Bedroom 
Suite 

 
3 

doua dormitoare, 
fiecare cu pat 
matrimonial 

4 adulti sau 2 adulti+2 
copii 
pana la 12.99 ani sau 3 
adulti+1 copil pana la 
12.99 ani 1405 1181 1123 1035 821 676 

 
2BR 

2 Bedroom Loft 
Suite 
(mansarda) 

 
2 

doua dormitoare, 
fiecare cu pat 
matrimonial 

4 adulti sau 2 adulti+2 
copii 
pana la 12.99 ani sau 3 
adulti+1 copil pana la 
12.99 ani 1337 1123 1069 987 782 642 

BGK Bungalow 
(ponton) 

30 pat matrimonial si 
canapea extensibila 

2 adulti +1-2 copii max 
12.99 ani sau 3 adulti 

1657 1327 1327 1166 962 763 
 
VGK 

VIP Garden 
Room King 

 
7 

pat matrimonial, cu 
posibilitate pat 
suplimentar 

2 adulti+1 copil cu pat 
suplimentar 

1507 1264 1205 1113 875 729 
 
 
VGS 

VIP Garden 
Suite (gradina 
proprie) 

 
 
3 

dormitor cu pat 
matrimonial+canap
ea extensibila 

4 adulti sau 2 adulti+2 
copii 
pana la 12.99 ani sau 3 
adulti+1 copil pana la 
12.99 ani 2527 1929 1837 1701 1346 1108 

 
DGK 

 
Double Garden 
King Room 

 
12 

pat matrimonial, cu 
posibilitate pat 
suplimentar 

2 adulti sau 2 adulti+1 
copil max 12.99 ani, cu pat 
suplimentar 

1196 1006 957 899 700 578 
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Cod 
cam 

Denumire 
camere 

Nr 
cam 

Descriere Capacitate cam Main season Mid Season Off Season 

01.06.-30.09. 01.04.-31.05. 01.01.-31.03. 

  01.10.-31.10. 01.11.-31.12. 

Joi-
Sa
m 

Dum
-Mie 

Joi
-
Sa
m 

Dum-
Mie 

Joi-
Sam 

Dum-
Mie 

 
ELK 

Executive Loft 
King 
(mansarda) 

 
4 

pat matrimonial, cu 
posibilitate pat 
suplimentar 

2 adulti+1 copil pana la 
12.99, cu pat suplimentar 

714 593 569 520 418 340 
 
ELT 

Executive Loft 
Twin 

 
2 

 
2 paturi single 

2 adulti+1 copil pana la 
12.99, cu pat suplimentar 714 593 569 520 418 340 

 
DXK 

Double Deluxe 
King 

 
6 

pat matrimonial, cu 
canapea extensibila 

2 adulti+1 copil pana la 
12.99 ani sau 3 adulti 972 816 778 714 569 476 

DRK Single standard  pat matrimonial 1 adult 549 452 437 408 340 296 
Tarifele sunt exprimate in lei/camera/noapte si includ mic dejun in valoare de 72 lei/persoana, au TVA si acces   la toate facilitatile Resortului. 
Tarifele sunt calculate pentru cazare 2 adulti si mic dejun pentru 2 persoane, exceptie facand camera single standard care include mic dejun pentru o 
singura persoana 
Taxa locala ARBDD este inclusa in tarif. 
Pentru a 3 a si a 4 a  persoana adulta sau copil mai mare de 13  ani *cazate in camere cu  canapea extensibila se va percepe suma de 146 lei 
/noapte/persoana,  cu mic dejun inclus. 
Pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 7ani * si 12.99* ani cazati in aceeasi camera cu parintii, cu pat suplimentar, se achita un supliment de 72 
lei/noapte/copil si 36 lei/mic dejun. 
Pentru copiii de pana la 6.99 *ani cazati in camera parintilor (fara pat suplimentar) nu se percep taxe. 
7. Pentru al 2 lea copil de pana la 6.99* ani cazati in camera parintilor , fara pat suplimentar/canapea extensibila se va achita un sup liment de 72 lei 
/noapte ,cu pat suplimentar/canapea extensibila se va achita un su liment de 110 lei /* Varsta copil la data cazarii 
Camerele Loft sunt situate la mansarda si respecta aceleasi standarde de 5 stele. 
 
Politica de tarifare pentru copii: 

Servicii \limita de varsta 0 – 6.99 7 – 12.99 Servicii \limita de 
varsta 

Pranz free 61 Pranz
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Cina free 73 Cina
Transfer cu barca free 51 Transfer cu barca
Pat suplimentar 76 73 Pat suplimentar
Baby crib free free Baby crib

Gratuitatea meselor sau reducerea pentru copii sub 7 ani, se aplica in situatia in care adultii care ii insotesc au achizitionat masa in regim de demipensiune 
sau fullboard. 
*copiii peste 13 ani vor fi considerati adulti. 
Transferul catre si dinspre locatie, se face cu barca in regim shared (ambarcatiuni cu capacitate intre 4-20 persoane) la tariful de 100 RON dus-
intors/persoana, TVA inclus.La cerere, se poate face transfer privat. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Program transfer cu barca Murighiol – Lebada Luxury Resort and Spa Program de vara (01.04 – 30.09) 
Program transfer luni-miercuri 

 
 

*Plecari 
Murighiol 

Sosiri Lebada Resort Plecari Lebada Resort *Sosiri 
Murighiol 

11:30 12:15 10:00 10:45 

14:30 15:15 13:00 13:45 

17:30 18:15 16:00 16:45 

 

Program transfer joi-duminica 
 

*Plecari 
Murighiol 

Sosiri Lebada Resort Plecari Lebada Resort *Sosiri 
Murighiol 

  10:00 10:45 

14:30 15:15 13:00 13:45 
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17:30 18:15 16:00 16:45 

 
Program de iarna (01.10 – 31.03) Program transfer luni-duminica 

*Plecari 
Murighiol 

Sosiri Lebada 
Resort 

Plecari Lebada 
Resort 

*Sosiri 
Murighiol 

12:30 13:15 11:00 11:45 

16:30 17:15 15:00 15:45 

 
Locuri de imbarcare: 

Parcare Lebada Luxury Resort and Spa, localitatea Murighiol (vis a vis de Laguna Albastra, langa Puflene Resort). Parcare este private si 
supravegheata 24h/24h si este fara costuri. 

 
• Pentru a cauta o locație cu ajutorul unui cod plus, folositi codul plus ca pe o adresa. 

1. Deschideti Google Maps. 
2. In partea de sus, atingeti caseta de cautare si introduceti codul plus. 
3. Cod plus: 25QJ+CJ Murighiol 
4.  

*Timing-ul poate varia din cauza conditiilor de trafic independente . 
*Disponibilitatea de preluare din Murighiol poate fi modificata in functie de conditiile meteorologice (inghet sau secare canale). 
*Din motive de siguranță pentru oaspeții noștri în vederea transferului cu ambarcațiuni, sunt acceptate bagaje cu o greutate maxima de 20 kg/adult si 
10kg/copil. 
*Va rugăm să respectați aceste măsuri deoarece ambarcațiunile au o capacitate limitată. 
*Barcile sunt supravegheate video. 
*Accesul cu alimente si băuturi din afara Resortului este strict interzis. 
*Pentru transfer, turistii se obliga sa anunte intarzierea (nu mai mult de 10 min), dupa trecerea celor 10 min, ambarcatiunea va pleca. 
*In cazul in care se va intarzia mai mult de 10 minute, turistii vor prelua urmatorul transfer sau pot solicita un transfer privat (timp de asteptare- approx 1h si 
cost de 700 ron/sens/ambarcatiune max 6 pax capacitate) 
*Daca turistii nu anunta intarzierea, ambarcatiunea va pleca la ora stabilita, urmand sa fie imbarcati in cursa urmatoare 
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Oferta special RUSALII 
TIP CAMERĂ PREȚ lei/pers/sejur 

double loft king 1186 

double room king 1318 

executive loft king 1460 

executive loft twin 1460 

double deluxe king 1813 

executive king room 1779 

executive twin room 1779 

garden room king 2117 

junior suite 2053 

junior loft suite 1989 

senior suite 2401 

2 bedroom suite 2401 

2 bedroom suite loft 2308 

vip garden king room 2543 

vip garden suite 3930 

bungalow 2744 

* Prețurile sunt în lei/persoană/sejur (loc în cameră dublă) și includ tva 
* oferim contra cost transfer murighiol-lebăda-murighiol 100 ron/persoană cu tva inclus 
* băuturile nu sunt incluse 
* tarifele sunt calculate pentru minim 2 adulți/cameră 
* pentru cazare în regim single se achită un supliment de 50% din pachet 
 
PLAN TARIFAR COPII 
 

0-6 ani fără patsuplimentar gratuit 
al 2-lea copil 0-6 ani 
cu pat suplimentar/canapea 

368 

7-12 ani cu pat suplimentar/canapea 578 
peste 13 ani cu pat suplimentar/canapea 931 
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PACHETUL CONȚINE 
 cazare: 3 nopți mic dejun 
 cină tematică în data de 19.06.2021 brunch în data de 20.06.2021 
 cină festivă în data de 20.06.2021 muzică live 
 acces în zona spa 

 
 

ACTIVITĂȚI OPȚIONALE 
excursii în delta dunării masaj 
tratamente spa caiac canoe 
închiriere ambarcațiuni 
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Delta Dunării, Crișan 
Hotel: Sunrise 4* 

 
Sezon Estival 2021 
 
 
 

 
HOTEL  

MATRIMONIALA 

 
HOTEL TWIN 

 
BUNGALOW 

MATRIMONIALA    

 
BUNGALOW 

TWIN 

 
 BUNGALOW 

DUBLA 
DELUXE 

Dubla Regim 
single 

Dubla Regim 
single

Dubla Regim 
single

Dubla Regim 
Single 

 

01.05 – 15.07 
11.09 – 31.10 

 
380 lei 

 
350 lei 

 
380 lei 

 
350 lei 

 
410 lei 

 
380 lei 

 
410 lei 

 
380 lei 

 
650 lei 

 
16.07 – 10.09 

 
480 lei 

 
450 lei 

 
480 lei 

 
450 lei 

 
520 lei 

 
490 lei 

 
520 lei 

 
490 lei 

 
860 lei 

Tarifele sunt pe noapte , pe camera si includ cazare cu mic dejun pentru : 
 
Camera dubla:   capacitate 2 persoane   
Camera in regim single: 1 persoana 
Camera dubla deluxe – capacitate maxima 2 adulti si 2 copii, mic dejun inclus. 
1 Pat suplimentar -  80 lei/ noapte/ mic dejun inclus.  (fotoliu extensibil existent in anumite camere  din hotel) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Servicii  SUNRISE CRISAN sezon 2021 
 
    
   Transfer  MAHMUDIA - CRISAN (HOTEL SUNRISE)   SI  RETUR ( durata transferului – 1 ora) 
  
 Cost transfer 140 ron/pers/tur/retur     - cu ambarcatiune rapida de 12 locuri  (grup minim 10 persoane).  

                                                   
Transferul de la debarcader Crisan la hotel este gratuit, pentru  turistii care aleg ca varianta de transport mijloace 

de transport: vaporul sau  nava rapida de linie cu plecare din Tulcea. 
      Pentru 2 persoane, dispunem de ambarcatiune de 4 locuri tip Laguna la tariful de 350 lei/ambarcatiune/ tur. 
 
*Tariful de 175 lei/persoana se aplica doar in cazul in care sunt minim 2 pers/ambarcatiune, in caz contrar se va 
achita de 350 ron/ambarcatiune/ tur.  
 

Barcile sunt echipate cu veste de salvare,  lazi frigorifice. 
Ambarcatiunile circula conform normelor in vigoare numai pe timpul zilei.  
Nu se inchiriaza ambarcatiuni cu motor, fara conducator autorizat asigurat de hotel.  
 

Servicii restaurant:  
Mic dejun inclus in cazare. 
 
                                   Turisti individuali: 

                     Regim:   A la carte - fisa de cont.      
 

Grupuri: 
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Regim :  Set Meniu  Bufet suedez 
_________________________________________________ 
1 pranz       80 lei     115 lei    
1 cina     80 lei     115 lei 
1 Cina festiva  130 lei          165 lei 

 
Servicii de Agrement:  EXCURSII  cu durata de aproximativ 3,30 – 4 ore: 

 Tarifele sunt valabile pentru minim 3 persoane inscrise. 
 Excursiile se organizeaza cu barci de capacitate 2 - 4 persoane (motor 20 CP) pana la barci cu capacitate de 

12 persoane sau 25 persoane (motor 200 CP sau 60 CP), in functie de numarul de persoane inscrise. 
Propuneri  trasee pentru vizitare:. 

1. Excursie Padurea Letea - vizita cu caruta cu cai a Padurii Letea – durata 3 ore 30’ – 4 ore.   
 TARIF  100 lei/ persoana  

Separat se achita 20 lei – taxa la ghid carutas din Letea + 5 lei/persoana – taxa intrare in Padure 
Întâlnim zone de deşert ce alternează cu vegetaţie specifică locului, pădure de stejari seculari, dar şi pădure 

subtropicală, liane îmbrăţişând trunchiurile copacilor, lacuri sărate, dune de nisip şi cai sălbatici. 
 
2. Excursie Sulina + Varsarea Dunarii in mare– durata aprox. 5 ore. 

 TARIF  165  lei/ persoana . 
Se pot vizita: farul din Sulina; Palatul Comisiei Europene a Dunării; Biserica grecească Sf. Nicolae; 

Cimitirul Maritim, în care marinari de toate naţionalităţile, piraţi şi chiar membrii ai familiilor regale din Europa 
odihnesc în vecie. 

 
3.  Excursie pe lacuri si pe canale – durata 3 ore 30’.  

 TARIF  120 lei/ persoana  
 

Străbatem întinderile de apă acoperite de nuferi, să admirăm pelicanii şi alte sute de specii de păsări ce 
cuibăresc în aceste locuri.  

Se pot organiza si alte excursii in delta pe trasee stabilite de comun  acord la receptia hotelului. 
 
 
Facilitati pentru copii: 

 Copiii cu varsta cuprinsa intre 0 ani – 4,99 ani au gratuitate la mic dejun, transfer si excursii . 
 Pentru copiii de până la 10 ani cazarea este gratuită in aceeasi camera cu parintii fara pat suplimentar; 
 Pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 5 – 9,99 ani se achita 50 % din valoarea micului dejun, pat 

suplimentar, transfer si excursii. 
 Pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 10 - 13,99 ani, se achita 70% din pat suplimentar, transfer si excursii. 
 Copiii peste 14 ani se incadreaza la categoria adulti. 
Administratia Complexului nu isi asuma responsabilitatea pentru copiii lasati nesupravegheati in spatiile din 

incinta complexului:  piscine, iaz, Dunare sau perimetrul exterior al proprietatii. Supravegherea revine exclusiv 
părinţilor. 

 
 
Servicii gratuite: 
 Internet wireless  
 Acces la cele 2 piscine/ Sezlonguri, prosoape la piscina; 
 Loc de joaca pentru copii; 
 Acostare ambarcatiuni private; 
 Acces la Sala de Fitness; 
 Cusete depozitare ustensile de pescuit; 
 Tenis de masa, billiard, masa fotbal, dart’s, masa Air Hockey 
 Servicii de receptie, informatii turistice etc. 
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Dunăvățu de jos, Delta Dunării 

*1 
 

TARIFE 2021cazare + mic dejun 
     
CAMERE                                EXTRA - SEZON    SEZON DE VARF 
Dubla                                                   350 lei                                                 375 lei 
Tripla                                                   375 lei                                                 425 lei 
Apartament                                         425 lei                                                 475 lei 
Bungalow                                             400 lei                                                 450 lei 
 
         Extra sezon este perioada Ianuarie – Iunie  si Octombrie – Decembrie 
        Sezon de varf sunt lunile Iulie, August si Septembrie  

 
Pentru perioadele speciale de sarbatori ex: Paste, 1 Mai, Rusalii, Sf Maria, tarifele pot suferi modificari. 
Aceste tarife includ micul dejun (bufet rece si cald) si taxele hoteliere. 
Pentru pat aditional in orice tip de camera, se percepe o taxa de 40 lei/pers (micul dejun inclus). 
 
Vă rugăm să rețineți că această proprietate nu permite oaspeților să aducă mâncăruri sau băuturi din afară. 
 
Accesul animalelor de companie este permis si oferit gratuit. 
 
Vă rugăm să rețineți că această proprietate nu permite oaspeților să aducă mâncăruri sau băuturi din afară. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Pensiunea Sharaiman este situată în satul Dunavăţu de Jos, chiar în Delta Dunării. Oferă piscină sezonieră în aer 
liber şi restaurant care serveşte mâncăruri româneşti tradiţionale şi specialităţi de peşte. Camerele luminoase au 
Wi-Fi gratuit. 
Camerele cu mobilier din lemn de culoare deschisă sunt dotate cu aer condiţionat, TV şi minibar. Băile moderne 
au duş şi articole de toaletă gratuite. 
Grădina amenajată aşteaptă oaspeţii cu terasă acoperită şi şezlonguri. La pensiune se pot închiria bărci private. 

 
1 Se acceptă animale de companie GRATUIT 
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Stațiunea: Dunavățu de Jos, Murighiol, Delta Dunării 

Hotel New Hotel Egreta 4* 
Cazare cu mic dejun 

  01.01.2021-28.04.2021 13.06.2021-15.09.2021 29.04.2021-
12.06.2021 

31.10.2021-30.12.2021   16.09.2021-
30.10.2021

Tarife/Cazare   DM JS DM JS DM JS 

Camera Dublă in regim single 438 477 654 713 531 581 
Camera Dubla fata cu balcon 507 551 758 831 615 674 
Camera Dubla fata fara balcon  477 522 713 782 581 635 
Camera Dubla canal fara balcon  462 502 689 753 561 615 

Camera Dublă spate fara balcon 448 487 669 733 546 595 

Camera Dubla Executive fata cu 
balcon   

531 581 728 797 590 645 

Camera Dubla Executive canal fara 
balcon 

487 531 664 723 541 590 

Camera Dublă Junior spate fara 
balcon  

522 571 645 704 640 699 

Camera Dubla Junior fata cu balcon 590 645 891 974 718 787 

camera Dubla Junior fata fara balcon  556 605 836 915 674 738 

Camera Dubla Plus canalfara balcon 566 620 851 930 689 753 

Apartament Senior fata cu balcon     787 861 1196 1309 964 1058 

Apartament VIP 1722 1722 2140 2352 1722 1889 

DM = Duminică-Miercuri 
JS = Joi-Sâmbătă 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cazare  
Cazarea copiilor cu vârste cuprinse între 0-4 ani  se face gratuit.  
În Cameră Dublă se acceptă doar  2 adulți sau un adult și un copil (excepție 2 adulți și un copil până în 4 ani ).  
În Cameră Dublă Executive se acceptă 2 adulți sau 2 adulți și un copil până în 14 ani .  
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 În Cameră Dublă Plus se acceptă 3 adulți sau 2 adulți și un copil sau 2 adulți și 2 copii (unul până în 7 ani  și unul până 

în 14 ani ).  
În Cameră Dublă Junior se acceptă: 2 adulți sau 2 adulți și 2 copii până în 14 ani .  
În Apartamentul Senior se acceptă: 2 adulți sau 2 adulți și 2 copii până în 14 ani .  

În Apartamentul Vip se acceptă : 4 adulți sau 2 adulți s i 2 copii sau 3 adulți s i un copil 
 
Dress Code  

New Hotel Egretă nu practică un cod vestimentar special, dar recomandăm decentă față de ceilalți oaspeți, cât si fătă de 
personal. Nu vor fi acceptate în restaurant, lifturi si recepția New Hotel Egretă persoanele îmbrăcate în halat, costum de 
baie, maiou s i s ort si încălțate cu șlapi. Accesul î n zonă piscinei interioare este permis doar  î n costum de baie, șlapi 

curați, prosop, halat, căscă . Dușul este obligatoriu înainte si la ieșirea din piscină .Este interzis accesul în bazin 
persoanelor cu boli dermatologice si infecțioase, precum si accesul minorilor sub 14 ani  neînsoțiți sau nesupravegheați. 

 
Animalele de companie  
Regulă generală nu permite Cazarea în hotel a persoanelor însoțite de animale si păsări.  
În cazuri excepționale si numai cu acordul hotelului, se vă permite Cazarea animalelor de talie mică (max 7 kg), iar acest 
lucru se va face prin prezentarea la sosire a certificatului național/internațional de sănătate (cu toate vaccinările incluse).  
Taxă de cazare reprezintă contravaloarea a 50 euro/zi/animal/pasăre.  

În cadrul restaurantelor si a centrului SPA nu este permisă intrarea cu animale de companie de nici o mărime sau specie. 
 

 
Micul dejun, prânzul și cina  
Micul dejun se serveşte la Restaurantul hotelului, aflat la parterul hotelului, în intervalul: 7.30 şi 10.30 (de luni până 
duminică ).  
Puteți invită pe oricine să servească micul dejun cu dumneavoastră , însă este obligatoriu că fiecare  persoană  invitată să 
achite contravaloarea acestuia, să respecte normele de comportament si să aibă o ținută decentă .  
Pentru oaspeții care  nu sunt cazați în hotel, micul dejun costă 40 lei/persoană  .  

Puteți luă prânzul si cină la Restaurantul hotelului începând cu oră 12.00 până la oră 22.30. Pentru mesele cu meniul 
prestabilit (e.g. evenimente etc.), rezervarea este confirmată si garantată prin achitarea unui avans. Acesta se pierde în 

cazul neonorării rezervării efectuate. 
 

 
Spaţiul de parcare şi autoturismele  

New Hotel Egretă pune la dispoziția clienților săi, în limită disponibilității, 80 de locuri de parcare .Deşi luăm toate mă 
surile de precauţie, nu ne asumă m responsabilitatea în caz de furt său de daune pe suprafaţă proprietăţii noastre. Pentru 

evitarea acestor neplăceri, nu lăsați obiecte de valoare în interiorul autoturismelor. 
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TARIFUL pentru MASA ( mic dejun, pranz si cina) este in cuantum de 175 lei/persoana/zi. Se adauga la tariful de cazare din tabel . 

Delta Dunării, Jurilovca 
 Gura Portiței CAZARE + PENSIUNE COMPLETA 

TIP CAZARE 

PERIOADA 03.05-02.06 3.06 -16.06 

19.09.02.10 

30.04 - 02.05 

17.06 - 30.06 

05.09 - 18.09 

01.07 - 14.07 

29.08 - 04.09 

15.07 - 28.08 

 TARIFE / 2 PERSOANE / CAMERA / NOAPTE 

  

CAMERA DUBLA FAMILY ROOM 
VILA CEAMURLIA / LEAHOVA / ZMEICA (cu terasa canal principal-insula) 
DELFINUL (litoral - camere la etaj, fara terasa ) 

250 Ron 

+TARIF 

MASA 

325 Ron 

+TARIF 

MASA 

425 Ron 

+TARIF 

MASA 

550 Ron 

+TARIF 

MASA 

610 Ron 

+TARIF 

MASA 

VILA GOLOVITA / RAZIM / PERITEASCA (cu terasa canal secundar-insula)  
VILA DOLOSMAN / AGIGHIOL / SINOE  (cu terasa interior insula )   
SCOICA (litoral) 

250 Ron 

+TARIF 

MASA 

300 Ron 

+TARIF 

MASA 

400 Ron 

+TARIF 

MASA 

500 Ron 

+TARIF 

MASA 

575 Ron 

+TARIF 

MASA 

VILA HOLBINA / DRANOV (insula) ZATON (cu terasa canal principal-insula)

CASA PESCAREASCA (litoral cu vedere spre plaja) 

DELFINUL (litoral -camere la parter cu terasa ) 

300 Ron 

+TARIF 

MASA 

400 Ron 

+TARIF 

MASA 

500 Ron 

+TARIF 

MASA 

600 Ron 

+TARIF 

MASA 

685 Ron 

+TARIF 

MASA 

APARTAMENT VILA DRANOV / HOLBINA (insula) 

DELFINUL   (  litoral) 

375 Ron 

+TARIF 

MASA 

500 Ron 

+TARIF 

MASA 

600 Ron 

+TARIF 

MASA 

675 Ron 

+TARIF 

MASA 

745 Ron 

+TARIF 

MASA 

CASUTA (cu grup sanitar si dus la comun), pe plaja 200 Ron 

+TARIF 

MASA 

200 Ron 

+TARIF 

MASA 

200 Ron 

+TARIF 

MASA 

200 Ron 

+TARIF 

MASA 

200 Ron 

+TARIF 

MASA 

 
In ceea ce priveste masa, suma aferenta serviciilor de masa se va incarca pe un card pe care il veti gestiona dupa cum doriti la restaurant, din meniul a la carte si pentru care veti primi un discount de 10% la fiecare nota de plata. 
 
In situatia epuizarii sumei, aveti posibilitatea de a plati numerar sau cu cardul dvs de credit, pentru alte comenzi, fara discount-ul respectiv. Beneficiati in continuare de discount 10%, doar daca reincarcati cardul la Receptie . Se poate 
reincarca orice suma. 
Pentru achizitionarea unui sejur de minim 3 nopti, beneficiati gratuit de parcare in Jurilovca, transport pe lac cu vaporul de la Jurilovca la Gura Portitei tur-retur, la orele de plecare afisate pe site , sezlong pe plaja doar pentru persoanele 
adulte, 1 ora/zi/camera plimbare cu hidrobicicleta pe lac 
Tariful este valabil pentru doua persoane in camera si include TVA 5 % si taxa de statiune de 1% . 
Pentru copii cu varsta pana in 7 ani beneficiati de gratuitate la cazare - fara pat suplimentar 
Pentru copii sau al treilea, respectiv al patrulea adult in camerele in care spatiul permite pat suplimentar, calculul tarifelor pentru cazare este urmatorul: 
● Primul copil intre 7 si 13,99 ani - 75 lei / noapte 
● Al doilea copil intre 7 si 13,99 ani - 50 lei / noapte 
● Al treilea adult - 150 lei / noapte 
● Al patrulea adult - 150 lei / noapte 
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Mahmudia, Delta Dunării 
Casa Teo 4* 

 
CAZARE - cu mic dejun inclus 

 
Tip camera 

01.01- 
31.03/ 
15.11-
31.12 

01.04- 
14.07/ 
01.11-
14.11 

15.07-31.10 

double standard 250 280 310 

double economic la mansarda 235 260 290 

single(in dbl) – standard /mansarda 210 230 255 

apartament decomandat cu 
balcon - 3 locuri

 
290 

 
330 

 
360 

junior suite la mansarda 290 330 360 
dubla superioara cu balcon 270 310 340 

junior suite superioara cu  balcon  
300

 
330

 
370 

Tariful camerelor include micul dejun pentru doua persoane. In cazaul in care se vor caza mai mult de doua persoane intr-o 
camera, se va adauga micul dejun in functie de ocupanta si de categoria de varsta. 
La tariful camerei se adauga 60 lei/noapte  pentru fiecare persoana cazata in plus ( in pat suplimentar sau in canapea 
extensibila in suite) incepand de la varsta de 7 ani si micul dejun in functie de categoria de varsta. 

 
In perioada sarbatorilor legale Craciun, Revelion, Paste, 1 Mai , 1 Iunie etc. preturile variaza in functie de oferta speciala din 
perioada respectiva. (Va rugam sa solicitati ofertele special de sarbatori) 

 
Copiii cu vârsta între: 
0-7 ani beneficiaza de gratuitate la cazare daca folosesc paturile existente. ( exceptand canapeaua in apartemente) 
7-16 ani/adulti se foloseste un pat suplimentar/canapea extensibila - tarif 60 lei/persoana/noapte  
 
MESE: 
Mic dejun adulti si copii peste 12 ani ................................................ 30 lei / pax 
Mic dejun copii 4-12 ani .................................................................... 20 lei/pax 
Mic dejun copii 0-4 ani……………………………………………..GRATUIT 
Demipensiune       (mic dejun ,cina) ...............................................120 lei / pax  
Dejun .................................................................................................. 90 lei / pax 
Dejun in natura ……………………………………………………..220 lei / pax  
Cina ..................................................................................................... 90lei / pax 
Pensiune completa .……………………………….............................210 lei / pax 
Cina festiva ........................... ..... ……………................................. 250 lei / pax 
 
Preturile pentru mese sunt orientative si variaza in functie de meniul ales. 
 
Organizam zilnic excursii in Delta Dunarii si partide de Pescuit . 
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Mahmudia, Delta Dunării 
Hotel Mon Jardin 4* 

Perioada / tip camera  Economy Standard  Vedere 
Dunare  

Family 
room  

Apartament 

01.01-31.03.2021 
01.11-31.12.2021 

Dbl 257 277 307 356 386 

Sgl 218 238 267 317 347 
  

01.04-31.05.2021 
01.10-31.10.2021 

Dbl 347 384 459 486 515 
Sgl 309 347 421 449 477 

 Pachet / nt: tarif cazare + 100 lei / persoana / zi masa 
Sejur minim 3 nopti: - 20 lei / noapte / camera discount

01.06-30.06.2021 
01.09-30.09.2021 

Dbl 347 384 459 486 515 
Sgl 309 347 421 449 477 

 Pachet minim 2 nts: cazare + 100 lei / pers / zi masa + 150 lei / pers / excursie 

01.07-31.08.2021 Dbl 440 477 552 580 608 
Sgl 403 440 515 542 571 

 Pachet minim 2 nts: cazare + 100 lei / pers / zi masa + 150 lei / pers / excursie 

Note: 
-Tarifele sunt in lei si includ TVA. 
- Copiii cu varsta intre 0-7 ani au gratuitate la cazare in aceeasi camera cu parintii. 
- Copiii cu varsta intre 8-12 ani se taxeaza cu: 50 lei / masa / zi; 75 lei / excursie 
- Copiii cu varsta peste 13 ani se considera adulti: 100 lei / msa / zi; 150 lei / exursie 
- Inscrierile la excursiile organizate se realizeaza la sosirea oaspetilor, in functie de programarile deja efectuate. 
- Excursiile se realizeaza cu ambarcatiuni rapide de diferite capacitati (4,6,10 locuri). 

 
Structura cazare Hotel Mon Jardin **** 

9 camere duble economy cu pat matrimonial sau 2 paturi; 6 
camere duble standard cu pat matrimonial sau 2 paturi; 

11 camere duble standard cu pat matrimonial sau 2 paturi, cu vedere la Dunare; 
9 family rooms ( 2 camere, pat matrimonial si canapea extensibila, vedere Dunare ); 2 
apartamente ( living si dormitor, 2 balcoane, 1 baie cu cada, vedere Dunare ). 
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Delta Dunării, Murighiol 
Peninsula Resort 4* 

 
1iunie/iulie/august/15septembrie 
Mic dejun si acces la Aqua Park 

      tip  camera lei/cameră/2adulți     tarif cazare Cazare + Demipensiune 
cam dubla/tw luni-vineri 380 540 
cam dubla/tw vineri-luni 420 580 
apartament/duplex luni-vineri 510 670 
apartament/duplex vineri-luni 610 770 
camera family luni-vineri 490 650 
camera family vineri-luni 540 700 
Copii sunt acceptati in mod gratuit in cazul in care dorm cu parintii pana la varta maxima de 4 ani. 
Pentru toti copii cazati in camere duble se solicita pat suplimentar. 
Pret pat suplimentar cu mic dejun 120lei/zi. 
Camere se vand doar cu masa , valoarea mesei va fi sub forma de fisa cont , servirea a la carte(produse cu 5% 

cota TVA, fara bauturi alcoolice ).  
Cazarea cu demipensiune 80lei/zi/adult, 50lei/zi/copil. 
Accesul cu produse alimentare si bauturii alcoolice din exterior este strict interzisa. 
 

01martie-31mai/ 16septembrie- 30 decembrie 
  tip  camera lei/cameră/2adulți     tarif  cazare Cazare + Demipensiune 

dubla /twin luni-vineri                  270 430 
dubla / twin vineri-luni                  300 460 
apartament/duplex luni-vineri                  440 600 
apartament/diplex vineri-luni                  500 660 
camera  family luni-vineri                  410      570 
camera family vineri-luni                  480 640 
Copii sunt acceptati in mod gratuit in cazul in care dorm cu parintii pana la varta maxima de 3 ani. 
Pentru toti copii cazati in camere duble se solicita pat suplimentar. 
Pret pat suplimentar cu mic dejun 120lei/zi. 
Camere se vand doar cu masa , valoarea mesei va fi sub forma de fisa cont , servirea a la carte(produse cu 5% 

cota TVA, fara bauturi alcoolice ).  
Cazarea cu demipensiune 80lei/zi/adult, 50lei/zi/copil. 
Accesul cu produse alimentare si bauturii alcoolice din exterior este strict interzisa. 

 
Situat în localitatea Murighiol, chiar pe malul lacului, Complexul Peninsula oferă o piscină în aer liber și un restaurant. În 

toate zonele proprietății este disponibil WiFi gratuit. 
Camerele includ aer condiționat, un TV cu ecran plat, o zonă de relaxare, un frigider și o baie cu duș, uscător de păr și 

articole de toaletă gratuite. Acestea beneficiază de vedere la lac. Suita oferă de asemenea o cadă spa și un balcon. 
Peninsula Resort pune la dispoziția oaspeților un bar, o grădină și locuri de parcare privată gratuită. În zona 

înconjurătoare se poate pescui. 
 
*Nu se acceptă animale de companie 
 
 
 
 

Check- in începând de la 16:00 
 
Check-out până la 12:00 

Check- in începând de la 16:00 
 
Check-out până la 12:00 
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Sf. Gheorghe, Delta Dunării 
Delta Marina 3* 

Tarife cazare (fără masă – masa suplimentar, opțional) 
TARIFE DELTA MARINA FAMILY4 KING 

Standard
SINGLE PAT(lei/noa

pte)
BABY 
COAT

MIC 
DEJUN

PRANZ CINA TRANSFER 
Murigiol -

Sf Ghe-
Murighiol 

PERIOADA (Lei/camera
) 

(Lei/camera
) 

(Lei/camera) SUPLIMENT
AR 

(Lei/noapt
e) 

(Lei/pers
) 

(Lei/pers) (Lei/pers
) 

ADULT COPIL<8a
ni 

01 MARTIE – 31 MAI 342 264 245 78 49 32 88 78 215 108 
01 IUNIE – 15 SEPTEMBRIE 391 264 245 88 49 32 88 78 215 108 
ANONIMUL (01 AUGUST – 31 AUGUST) 440 313 289 103 49 32 88 78 215 108 
15 SEPTEMBRIE – 15 NOIEMBRIE 391 264 240 78 49 32 88 78 215 108 

15 NOIEMBRIE – 01 MARTIE 318 245 220 78 49 32 88 78 215 108 

 
EXCURSII DURATA 

(ORE) 
TARIF/A

DULT
TARIF/CO
PIL<8ani

(Lei/pers) (Lei/pers)
Complex Lagunar Sahalin Zatoane 
CHERHANAUA VECHE 

2H 108 54 

Varsare DUNARE in MAREA NEAGRA 1H 59 29 
    
Sf.Gheorghe – Lacurile Rosu – Puiu 
Padurea LETEA – SULINA 

8-9H 274 137 

Sf.Gheorghe – LETEA – retur 6H 210 108 

Sf.Gheorghe – Lac Erenciuc – Lac Puiu 
-Lac Rosu- canale– CARAORMAN PADURE

7H 274 137 

taxa de statiune nu este inclusa in tariful de cazare  
pt camerele cu balcon se percepe 49 Lei suplimentar la pretul standard al camerei  
camera Family4: contine 2 paturi MATRIMONIALE 1,6m/2,0m, camera spatioasa minim 24sqm, ideala pt familii cu 2-3 copii camera  
KING Standard: contine numai paturi matrimoniale 1,8 m/2,0m, se pot pune paturi suplimentare 
pentru camerele cu balcon se achita 49 Lei/noapte in plus/camera 
copiii intre 0-3 ani au GRATUIT cazare fara pat suplimentar, GRATUIT transfer si excursii fara loc in barca (trebuiesc tinuti de parinti in brate) copiii intre 3-8 ani au GRATUIT la cazare fara pat suplimentar, la transfer si 
excursii 50% din tarif adult, mancarea se plateste tarif 100% copiii peste 8 ani au GRATUIT la cazare fara pat suplimentar, iar la transfer, excursii si mancare se plateste tarif 100% 
cazarea in camera dubla cu minim 2 copii se face cu pat suplimentar 
mic dejun+pranz+cina fisa cont (suma neconsumata nu se ramburseaza, nu se pot comanda bauturi alcoolice) transfer Murighiol- fantu Gheorghe parcare Benzinaria Star 2000 de la ora 13:30 
transfer Sfantu Gheorghe – Murighiol – plecare de la Delta Marina de la ora 11:00  
Transfer VIP la orice ora solicitata (nu se circula noaptea) tarif 1.200 lei / sens – plecare STAR 2000 Murighiol 
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Camping Green Dolphin 3*1 
Tarife: LEI/ Noapte / casuta/cort 

SEZONALITATE CASUTA 1-2 PERS CORT DE 1-3 PERS CORT DE 4-6 PERS
ANONIMUL (02.08 – 15.08.2021) 189 48 76

01.07.2021-11.09.2021 124 48 76
01.06-30.06.2021 97 43 65

12.09.2021-31.10.2021 54 37 54
02.04.2021-31.05.2021 54 28 43

Tarifele includ: cazare; mic dejun pentru oaspetii cazati la casute in perioada 01.06-11.09.2021; accesul la grupuri sanitare; dusuri cu 
apa calda. 
Campingul Green Dolphin din Delta Dunarii este format din casute (bungalouri) si locuri de campare corturi: casuta are capacitate de 2 
locuri/paturi, si locurile de campare sunt pentru 1-3 sau 4-6 persoane (corturile sunt aduse de catre oaspeti). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Servicii incluse:- Tarifele includ TVA , sunt exprimate in euro si vor fi facturate la contravaloarea lor in RON, de catre Camping Green Dolphin; 
- Tarifele includ acces la partea sanitara comuna (dusuri externe/interne, toalete), linie Food (autoservire), Sunset Bar, Blanquita Club (discoteca), 
teren volei, teren fotbal, cinema in aer liber. 
Servicii neincluse:Tarifele nu includ taxa de acces in Delta Dunarii. Valoarea acesteia este de 5 Lei de persoană pe zi, 15 Lei de persoană pe 
săptămână sau 30 Lei de persoană pe an. Permisele de acces în rezervaţie pot fi achiziţionate prin SMS, de la sediul Administraţiei Rezervaţiei 
Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.) sau de la centrele de informare turistică.  
 
Accesul la Entertainment Center, Lotus Spa si Kids Club din cadrul Resortului Green Village este 10 €/persoana/zi si se face pe baza unei bratari date 
la receptia Campingului Green Dolphin. 
Entertainment Center - cinema intern/extern, biliard, tenis de masa, table, sah, remi, darts, carti de joc, "biblioteca de vacanta". 
Spa Center- piscina exterioara, Jacuzzi exterior, sauna uscata, salon masaj. 
Kids Club - interior: cort special amenajat, masute si scaune din lemn, tablita cu creta, diverse jucari, jocuri video pentru copii; exterior: ansamblu de 

 
1 Se acceptă animale de companie talie mică/medie gratuit, cu o confirmare prealabilă 
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 tobogan si leagan. 

 
Oferta Speciala - Zile Gratuite de Vacanţă (3=4 Plăteşti 3 si stai 4 nopţi)Gratuitatea se oferă doar la cazare , perioadele 02.04–28.05.2021 în 
limita disponibilului, prin comandă confirmată de către Prestator. Ofertele nu se pot cumula! In ofertă nu sunt incluse Sarbatorile Legale! 
 
Note: 
• Ofertele nu se cumuleaza intre ele sau cu alte oferte emise de catre Campingul Green Dolphin in decursul anului. 
• Ofertele speciale sunt valabile doar la casute, nu se aplica pentru corturi ! 
Conditii de rezervare/anulare/modificare si penalizare:1. Pentru cazare in casute in regim de SINGLE sau 1 adult si 1 copil 0-11.99 ani, tariful 
NU se diminueaza. 
2. Pentru perioada 02.04 - 30.06.2021 si 12.09 - 31.10.2019, anularile sau orice alte modificari se vor face cu cel putin 7 zile inainte de intrare. 
3. Pentru perioada 01.07 - 11.09.2021, anularile sau orice alte modificari se vor face cu cel putin 10 zile inainte de intrare, cu exceptia Festivalului de 
Film ANONIMUL, unde se vor aplica conditiile de anulare mentionate mai jos. 
4. Nerespectarea termenelor prevazute mai sus, se penalizeaza cu contravaloarea unei nopti de cazare. 
5. In cazul neprezentarii clientilor (No - show) la data solicitata prin comanda de rezervare, Campingul Green Dolphin are dreptul de a factura 
clientului drept penalizare 100% din valoarea totala a sejurului confirmat si rezervarea se anuleaza pentru intreaga perioada solicitata. 
 
Pentru perioada Festivalului de Film ANONIMUL, conditiile de anulare sunt: 
• daca rezervarea este anulata sau modificata cu mai mult sau egal cu 30 zile inainte de data inceperii Festivalului, nu se va percepe nici o penalizare; 
• daca rezervarea este anulata sau modificata cu mai putin de 30 zile inainte de data inceperii Festivalului, se va retine 50% din totalul rezervarii; 
• daca rezervarea este anulata sau modificata cu mai putin de 7 zile inainte de data inceperii Festivalului sau in caz de neprezenare (No- Show), se va 
retine intreaga valoare a rezervarii. 
*** Perioada exacta a Festivalului ne va fi comunicata de catre organizatori – momentan nu este stabilita. 
Garantarea si plata serviciilor:Garantarea rezervarilor se va efectua prin plata in avans de 100 % din totalul pachetului turistic, in termen de 5 zile 
lucratoare de la emiterea facturii proforme emisa de catre Departementul de rezervari Camping Green Dolphin. 
In cazul in care avansul pentru rezervare nu se achita pana la data mentionata in factura proforma, rezervarea se considera a fi anulata. 
Plata serviciilor se va face in lei in contul specificat in factura proforma, prin virament bancar, internet banking, carte de credit ( VISA, 
MASTERCARD) sau vouchere de vacanta. 
Mentiuni:In perioada sarbatorilor legale, Festivaluri, evenimente speciale, Campingul Green Dolphin isi rezerva dreptul de a majora tariful; 
Politica animale de companie: Camping Green Dolphin accepta animale de companie, gratuit, dar in prealabil cu confirmarea scrisa de catre 
Departamentul de rezervari. 
In incinta Campingul Green Dolphin este interzisa scoaterea/aducerea alimentelor si bauturilor din/in restaurantul Campingului, masa servindu-se strict 
in locurile destinate acestui scop; 
Fumatul este strict interzis in spatiile acoperite, pericol de incendiu! In lipsa respectarii acestei interdictii, se va achita o penalizare de 100 
euro/persoana. 
Fumatul este permis doar in spatiile special amenajate! 
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Green Village Resort 4*1 
Tarife: LEI/ Noapte / Cameră 

  CAMERA STANDARD CAMERA SUPERIOARA APARTAMENT 1 
DORMITOR 

 APARTAMRNT 
2 

DORMITOARE 
SEZONALITATE  REGIM MASĂ  PELICAN & 

LEBĂDA
STÂRCUL ALB EGRETA PELICAN&LEBADAL PELICAN & 

LEBĂDA
STÂRCUL 

ALB
STÂRCUL ALB 

  2 persoane 2 persoane 2 persoane 2 persoane 2 persoane 2 persoane 4  persoane 
ANONIMUL Mic dejun + Cină 782 782 782 836 865 836 1724 

18.06-11.09.2021 Mic dejun + Cină 735 735 735 782 806 782 1613 
12.09-17.10.2021 Mic dejun 422 422 422 470 493 470 987 
30.04-17.06.2021 Mic dejun 375 4225 375 422 446 422 892 
02.04-29.04.2021 
18.10-31.12.2021 

Mic dejun 328 328 328 375 398 375 796 

Mese  
Mic dejun – 64 lei/zi/persoana, inclus in tariful de cazare  
Cina – 103 lei/zi/persoana, inclus in tariful de cazare 
Pranz  - 83lei/zi/persoana 
Zona Egreta este destinată adulţilor.În această zonă pot fi cazate doar persoane cu vârste de peste 18 ani. 
 

1. Reducerile “Early Booking” se vor aplica în limita locurilor disponibile și în următoarele condiții: 
• 20% discount pentru rezervările efectuate până la data de 31.01.2021, achitate integral până la data de 05.02.2021, excepție făcând perioada 15.07 – 31.08.2021; 
• 15% discount pentru rezervările efectuate până la data de 28.02.2021, achitate integral până la data 05.03.2021, excepție făcând perioada 02-15.08.2021 
 

2.  Zile Gratuite de Vacanta (“3 = 4” Platesti 3 nopti si stai 4) 
Gratuitatea se ofera doar la cazare cu mic dejun, in perioadele 02.04–29.04.2021 si 18.10-31.12.2021,  in limita locurilor disponibile, in baza alocatiilor. In oferta nu sunt incluse 
Sarbatorile Legale! 

3.  Oferta “Weekdays” 
Discount 15%: se aplica doar la cazare cu mic dejun pentru sejururile de 5 nopti, cu intrare in zilele de duminica pana vineri, in perioadele 02.04–17.06.2021 si 12.09 - 31.12.2021, in 
baza alocatiilor. Se mai acorda o reducere suplimentara de 50 % la transferul cu barca (exclusiv Cursa 1)! In oferta nu sunt incluse Sarbatorile Legale! 
Nota: Ofertele nu se cumuleaza intre ele sau cu alte oferte emise de catre Prestator in decursul anului. 
 
Camera dubla in zona Egreta: 2 adulti; 
• Camera dubla in zona Pelican&Lebada: 2 adulti + 1 copil (0 - 11.99 ani) sau 3 adulti; 
• Camera dubla in zona Starcul Alb: 2 adulti + 1 copil (0 - 11.99 ani); 
• Camera superioara in zona Pelican&Lebada: 2 adulti + 2 copii (0 - 11.99 ani) sau 3 adulti + 1 copil (0 - 11.99 ani) 
• Apartament 1 dormitor: 2 adulti + 2 copii (0 - 11.99 ani) sau 3 adulti +1 copil (0 - 11.99 ani); 
• Apartament 2 dormitoare: 4 adulti + 2 copii (0 - 11.99 ani) sau 5 adulti. 
• Camera dubla este matrimoniala sau twin, are grup sanitar si terasa/balcon (in functie de nivel). 
• Camera dubla superioara este formata dintr-un pat matrimonial si o canapea de ratan, care, la cerere poate fi transformata in pat suplimentar, are grup sanitar. 

 
1 Se acceptă animale de companie contracost – 49 lei/noapte/animal 
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 • Camera de la mansarda este formata dintr-un pat matrimonial si un pat suplimentar are grup sanitar. 

• Apartamentul cu 1 dormitor este format dintr-o camera dubla la etaj si un living la parter, legatura facandu-se printr-o scara interioara. Fiecare apartament beneficiaza de o terasa proprie. 
• Apartamentul cu 2 dormitoare este format din doua camere duble la etaj si un living comun la parter, legatura facandu-se printr-o scara interioara. Fiecare apartament beneficiaza de o terasa 
proprie. • Livingul din apartamente este dotat cu masuta si fotolii din ratan. Acestea NU sunt extensibile, dar spatiul permite instalarea unui pat suplimentar (la cerere, in functie de 
disponibilitate). 
Incluse 
• Tarifele pachetelor turistice includ: TVA, regimul de masă specificat, accesul la Cinema Paradiso, Lotus Spa și Turtle Kids Club. 
• Tarifele sunt exprimate în lei și vor fi facturate la contravaloarea lor în RON, la cursul BNR. 
Nu sunt incluse: 
• Tarifele pachetelor turistice nu includ taxa de acces în Delta Dunării. Valoarea taxei de acces în deltă este de 5 RON / persoană / zi, 15 RON / persoană / săptămână sau 30 RON / persoană / 
an. 
 
Rezervările realizate în perioada campaniei de “Early Booking” sunt nerambursabile, cu excepția anulărilor efectuate până la finalizarea termenului corespunzator de EB. 
• Reducerile campaniei de “Early Booking” se aplică la valoarea totală a serviciilor comandate, (fără suplimentarea valorii serviciilor de masă – fișă cont). 
• Reducerile campaniei de “Early Booking” nu se aplică rezervărilor din perioada Festivalului de film “Anonimul” și în perioada sărbătorilor legale, menționate mai jos. 
• Reducerile se aplică doar rezervările care respectă condiția de “minim stay”. 
• Resortul își rezervă dreptul de a modifica campania de “Early Booking”, fără o notificare prealabilă. 
• Reducerile nu se cumulează și nu se aplică pachetelor promovate în secțiunea “Oferte” din cadrul website-ului. 
• Tarifele pachetelor turistice nu includ taxa de acces în Delta Dunării. Valoarea taxei de acces în deltă este de 5 RON / persoană / zi, 15 RON / persoană / săptămână sau 30 RON / persoană / 
an. 

 
 
 
 
 
 
FACILITATI COPII SI ADULTI: 
• Conditii copii: 
- 1 copil cu varsta cuprinsa intre 0-5.99 ani (in camera cu 2 adulti): 100% gratuitate la cazare si 100% gratuitate la mese (patut/baby–cot gratuit, in limita disponibilitatii; fara patsuplimentar); 
- 1 copil cu varsta cuprinsa intre 6-11.99 ani (in camera cu 2 adulti): 100 % gratuitate la cazare (fara pat suplimentar) si 50% gratuitate la mese; 
- Al 2-lea copil cu varsta cuprinsa intre 0-5.99 ani (in camera cu 2 adulti): beneficiaza de pat suplimentar 65 lei/noaptesi 50% gratuitate la mese; 
- Al 2-lea copil cu varsta cuprinsa intre 6-11.99 ani (in apartament cu 2 adulti): beneficiaza de pat suplimentar 65 lei/noaptesi 50 % gratuitate la mese; 
- 1-2 copii cu varsta cuprinsa intre 0-5.99 ani (in camera/apartament cu 1 adult): copilul cu varsta ceamaimica beneficiaza de 100% gratuitate la cazare (fara patsuplimentar; patut/baby–cot 
gratuit, 
in limita disponibilitatii) si 100% gratuitate la mese, iar pentru cel de-al doilea copil se va aplica un discount de 50% din valoare serviicilor de masa. 
- 1 copil intre 6-11.99 ani (in camera/apartament cu 1 adult): copilul beneficiaza de 100% gratuitate la cazare (fara pat suplimentar) si 50 % gratuitate la mese; 
- 2 copii intre 6-11.99 ani (in camera/apartament cu 1 adult): se va aplica tarif intreg/camera/apartament, cu mesele specificate incluse (fara pat suplimentar). 
• Conditii adulti: 
- Al treilea adult sau copil cu varsta de peste 12 ani, in camera dubla/apartament cu 1 dormitor: beneficiaza de pat suplimentar 65 lei/noaptesi achita contravaloarea meselor; 
- Al cincilea adult sau copil peste 12 ani doar in apartamentul cu 2 dormitoare: beneficiaza de pat suplimentar 65 lei/noaptesi achita contravaloarea meselor. 
PAT SUPLIMENTAR: 
• Pentru copii (0- 11.99 ani): 65 lei/noapte(fara mese incluse); 
• Pentru adulti (peste 12 ani): 65 lei/noapte(fara mese incluse) 
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 Începe un nou sezon de aventură – 2021! 

Green Village Resort deschide porțile primilor oaspeți! 
Te așteptăm și pe tine! 

555 lei / persoană / 3 nopti 
 
Pachetul include:  
 

 3 nopți cazare pentru 1 adult, în cameră dublă (zona “Lebăda & Pelicanul”) 
 Mic dejun  
 Excursie cu barca la vărsarea Dunării în Marea Neagră 
 Transfer cu barcă rapidă (Murighiol – Sfântu Gheorghe) dus-întors 
 Masaj de relaxare (30 de minute / adult) 
 Acces la Entertainment Center (biliard, tenis de masă, cărți de joc, table, Darts), Kids Club (interior si exterior), Lotus Spa (saună uscată), Cinema 

Paradiso (proiecții de filme în fiecare seară). 
 

Opțional: 
 Cameră single în zona “Lebăda & Pelicanul”:    772 lei  / pachet 
 Supliment apartament în zona “Lebăda & Pelicanul”:   146 lei / pachet 

 
Condiții: 

 Oferta este valabilă în perioada: 02 - 05.04.2021, în limita pachetelor alocate. 
 Primul copil între 0 - 2.99 ani (în cameră cu 2 adulti):   Gratuit (patut/baby–cot gratuit, în limita disponibilitatii; fără pat suplimentar) 
 Primul copil între 3 - 5.99 ani (în cameră cu 2 adulti):  49 lei / pachet (fără pat suplimentar) 
 Primul copil între 6 - 11.99 ani (în cameră cu 2 adulti):       204 lei / pachet (fără pat suplimentar)  
 Al doilea copil până în 11.99 ani (în apartament cu 2 adulti):  345 lei / pachet (cu pat suplimentar) 
 Al treilea adult:        549 lei / pachet (cu pat suplimentar) 

 
 
 Tarifele sunt exprimate în lei si conțin TVA. 
 Alocarea camerelor se face exclusiv la receptie, în functie de disponibilitate. 
 Ofertele speciale nu se cumulează. 
 

* Tarifele nu includ taxa de acces în Delta Dunării. Valoarea acesteia este de 5 lei/adult/zi, 15 lei/adult/săptămână sau 30 lei/adult/an.  
* Pentru transferul cu barca se va face rezervare cu cel puțin 24 de ore înaintea cazării. 
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Descopera Delta 
 

de la 480 lei / persoană / 2 nopți 
 
Pachetul include: 

 2 nopti cazare în cameră dublă pentru 1 adult (zona “Lebăda & Pelicanul”) 
 Mic dejun 
 Transfer cu barcă rapidă (Murighiol – Sfântu Gheorghe) dus-întors 
 Excursie la Gârla Turcească 
 Acces la Entertainment Center (biliard, tenis de masă, cărți de joc, table, Darts), Kids Club (interior si exterior), Lotus Spa (saună uscată) si Cinema 

Paradiso (cu proiecții de film în fiecare seară) 
 
 
Opțional: 

 Cameră single în zona “Lebăda & Pelicanul”:    684 lei / pachet 
 Supliment apartament în zona “Lebăda & Pelicanul”:   98 lei / pachet 
 Supliment weekend (vineri si sâmbătă):     49 lei / camera / noapte  

 
 

Condiții: 
 Oferta este valabilă în perioada: 05.04 - 29.04.2021, cazare de duminică până joi. 
 Primul copil între 0 - 2.99 ani (în cameră cu 2 adulti):   Gratuit (patut/baby–cot gratuit, în limita disponibilitatii; fără pat suplimentar);  
 Primul copil între 3 - 5.99 ani (în cameră cu 2 adulti):  49 lei / pachet (fără pat suplimentar) 
 Primul copil între 6 - 11.99 ani (în cameră cu 2 adulti):       224 lei / pachet (fără pat suplimentar)  
 Al doilea copil până în 11.99 ani (în apartament cu 2 adulti):  301 lei / pachet (cu pat suplimentar) 
 Al treilea adult :       476 lei / pachet (cu pat suplimentar) 

 
 Tarifele sunt exprimate în lei si conțin TVA. 
 Alocarea camerelor se face exclusiv la receptie, in functie de disponibilitate. 
 Ofertele speciale nu se cumulează. 

 
* Tarifele nu includ taxa de acces în Delta Dunării. Valoarea acesteia este de 5 lei/adult/zi, 15 lei/adult/săptămână sau 30 lei/adult/an.  
* Pentru transferul cu barca se va face rezervare cu cel puțin 24 de ore înaintea cazării. 
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 Sa inceapa Petrecerea! 

Green Village Resort te invita sa petreci Sarbatorile Pascale in Delta Dunarii 
Te așteptăm și pe tine! 

1189 lei / persoană / 3 nopti 
 
 
Pachetul include:  

 3 nopți cazare pentru 1 adult, în cameră dublă 
 Pensiune completă (cu apă si băuturi soft incluse) 
 Proiectie filme (Cinema Paradiso) 
 Petrecere 1 Mai în Green Dolphin Camping 
 Transfer cu barcă rapidă (Murighiol – Sfântu Gheorghe) dus-intors 
 Acces la Entertainment Center (biliard, tenis de masă, cărți de joc, table, Darts), Kids Club (interior si exterior), Lotus Spa (saună uscată) 

 
 
Opțional: 

 Camera single:        1417 lei / pachet 
 Supliment apartament în zona “Lebăda & Pelicanul”:  219 lei / pachet 
 Supliment apartament în zona “Stârcul Alb”:   146 lei / pachet 
 Supliment cameră superioară în zona “Lebăda & Pelicanul”:    146 lei / pachet 
 Noapte suplimentară (mic dejun inclus):                                            292 lei / 2 adulti 

 
 
Condiții: 

 Oferta este valabilă în perioada: 30.04 - 03.05.2021, în limita pachetelor alocate. 
 Primul copil între 0 - 5.99 ani (în cameră cu 2 adulti):   Gratuit - fără pat suplimentar 
 Primul copil între 6 - 11.99 ani (în cameră cu 2 adulti):       486 lei / pachet (fără pat suplimentar)  
 Al doilea copil până în 11.99 ani (în apartament cu 2 adulti):  660 lei / pachet (cu pat suplimentar) 
 Al treilea adult:        1097 lei / pachet (cu pat suplimentar) 

 
 Tarifele sunt exprimate în lei si conțin TVA. 
 Alocarea camerelor se face exclusiv la receptie, in functie de disponibilitate. 
 Ofertele speciale nu se cumulează. 
 

* Tarifele nu includ taxa de acces în Delta Dunării. Valoarea acesteia este de 5 lei/adult/zi, 15 lei/adult/săptămână sau 30 lei/adult/an.  
* Pentru transferul cu barca se va face rezervare cu cel puțin 24 de ore înaintea cazării. 
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Stațiunea: Delta Dunării, Sulina 

Hotel Delta Palace 3* 
Preturile in lei pentru o persoana pe zi, cazare si servicii All Inclusive, in functie de perioade, sunt urmatoarele: 

HOTEL DELTA-PALACE ***- SULINA- cazare cu Pensiune Completa, 
incluzand bauturi alcoolice si nonalcoolice  

Preturi lei/pers/zi 
Perioada Pret/zi 
23.04-11.07 300 
11.07-25.07 330 
25.07-01.08 360 
01.08-15.08 390 
15.08-22.08 360 
22.08-31.11 300 

Pretul include: 
-cazarea in camera dubla / tripla 
-mic dejun, dejun si cina,;  
-bauturi alcoolice, intre orele 13-24:00 si bauturi nonalcoolice, intre orele 7-24:00  
-acces gratuit la internet, biliard, tenis de masa; sauna; fitness. 
 
Va ofera de asemenea 4 nopti cazare doar cu Mic Dejun astfel: 

HOTEL DELTA-PALACE ***- SULINA- cazare doar cu Mic Dejun  
Preturi lei/pers/zi 

Perioada Pret/zi 4 nopti 3 nopti 
23.04-11.07 175 700 525 
11.07-23.08 200 800 600 
23.08-31.11 175 700 525 

 
 Pentru cazarea in regim single, pretul pe persoana va fi majorat cu 50%. 
 Copii cu varsta pana la 4 ani neimpliniti au gratuitate 
 Copii intre  4 si 12 ani neimpliniti care locuiesc in aceeasi camera cu parintii, achita 50%  din pretul 

pe persoana, cei cu varsta intre 12 si 14 ani, 70% iar copii cu varsta de 14-18 ani, achita 80% din pretul pe 
persoana. A treia persoana adulta, cazata in camera dubla plateste tariful intreg.  

 Cazarea incepe dupa orele 15:00, iar eliberarea camerelor se face la ora 11:00. Depasirea orei de 
eliberare  a camerei se penalizeaza cu 15 % din pretul camerei, pentru fiecare ora depasita. 

 Anularea rezervarii se penalizeaza cu o noapte de cazare. 
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Delta Siretului – Doaga, Vrancea 
 Complex Zaga Zaga Land 1 

iunie 
Cazare cu mic dejun 
Cort de tip iurtă - 217 lei/noapte 
Bungalou - 428 lei/noapte 
Casă plutitoare - 373 lei/noapte 
iulie 
Cazare cu mic dejun 
Cort de tip iurtă - 304 lei/noapte 
Bungalou - 428 lei/noapte 
Casă plutitoare - 444 lei/noapte 
august 
Cazare cu mic dejun 
Cort de tip iurtă - 304 lei/noapte 
Bungalou - 595 lei/noapte 
Casă plutitoare - 569 lei/noapte 
 
Activități 
Teren de joacă pentru copii, Pescuit, Piscină în aer liber, Teren de sport, Terasa 
Această unitate își rezervă dreptul de a modifica tarifele pe parcursul anului! 

 
Inclus: 

 taxa de pescuit sportiv in sistem Catch&Release; 
 acces piscina (in timpul sezonului estival); 
 mic dejun pentru 2 adulti; 

Costuri aditionale:    
 pat in mansarda pentru copii < 14 ani – 53 lei/copil / sejur ; 
 a treia persoana in camera – 144 lei /noapte (pat la mansarda, mic dejun inclus) 
 mic dejun 0-4 ani – gratuit, 4 – 14 ani – 19 lei/zi; 
 Persoanele de peste 14 ani sunt considerate adulte. 

 animal de companie (talie mica, maxim 9 kg) 80 lei /noapte/animal de companie, plus 300 euro     garantie la check-in la receptie 

 
 
 
 
 

 
1 Permis animale de companie. 



 
 
 
 

Iasi, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160 
Tel: 0756.216.216, 0758.800.500, 0752.562.562 

Fix: 0232.216.216 
E-mail :office@sinditour.ro 

Web: www.sinditour.ro 
 

Mențiuni: 
 Persoanele de peste 14 ani sunt considerate adulte in locatia noastra 
 Alocarea camerelor se face in mod aleatoriu din motive tehnice si de buna organizare 
 În fiecare bungalou se pot caza: 

• maxim 3 adulți și un copil (sub 14 ani) 
• maxim 2 adulți si doi copii (mai mici de 14 ani) 
 

Tarife late check-out la receptie: 
Pana la orele 13:00 – 20 euro 
Pana la orele 16:00 – 30 euro 
Pana la orele 18:00 – 40 euro 
Peste orele 18:00 – 1 noapte de cazare – tarif conform oferta 
 
Un loc unic în România, o oază de relaxare și reconectare, un tărâm de poveste care merită vizitat și descoperit! La întâlnirea dintre județele Vrancea și Galați, pe o 
suprafață de peste 82 de hectare, Zaga Zaga a ajutat la formarea unei delte impresionante, de o frumusețe aparte – cunoscută și sub numele de Delta Siretului. 
 
Vă invităm să vă bucurați de o experiență deosebită de cazare în spațiile special amenajate direct pe malul apei. În plus, vă încurajăm să descoperiți alternativele de 
petrecere a timpului liber în Zaga Zaga Sat: Aventura parc, Cherhanaua plutitoare cu pește proaspăt de la Ferma proprie de păstrăvi și sturioni, plimbările cu 
barca, partidele de pescuit sportiv, piscina cu apă sărată (în timpul sezonului estival), C.A.P. Zaga Zaga și ferma de animale, pădurea cu căprioare, zona de relaxare 
La Reveneală, terenurile de tenis (cu nocturnă), zona de concerte Vama și evenimentele organizate aici etc. 
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Tulcea 
Hotel: Egreta 3* 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toate tarifele includ micul dejun (20 Ron). 

 

 
 
 
 
 
 
 
Hotelul Egreta este situat în centrul istoric al orașului Tulcea, la 200 de metri de malul Dunării și la 250 de 
metri de primărie. Oferă acces gratuit la conexiunea WiFi. 
Pune la dispoziție camere și suite cu aer condiționat și TV prin cablu. Băile private cu pardoseală din gresie 
sunt dotate cu duș sau cadă și uscător de păr. 
În fiecare dimineaţă oaspeţii îşi pot începe ziua cu un mic dejun tip bufet în sala de mic dejun şi pot savura 
preparate internaţionale la restaurantul spaţios al Hotelului Egreta. 
Localitatea Jurilovca se află la 54,7 km de Hotelul Egreta, iar orașul Constanţa este situat la 132 km. Este 
pusă la dispoziție o parcare publică gratuită. 
 
Cazare: 98 camere single, duble şi apartamente 
Dotări camere: aer condiţionat, internet, televizor, cablu TV, telefon, minibar, cabină duş sau baie cu cadă, 
uscător de păr.    
Servicii oferite la cazare incluse în tarif: mic dejun, parcare în aer liber. 
Restaurant & bar: 1 restaurant cu 200 de locuri, bar de zi. 
Sală de conferinţă: 1 sală cu 50 de locuri dotată cu: videoproiector, sonorizare, flipchart, ecran. 

Camera 3 
stele 

Tarife  
Ianuarie-aprilie 
Octombrie-decembrie 

Tarife 
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Cameră 
dubla

175 200 
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single

135 160 

Apartament 225 265 
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