
Doi Căpitani 4*  
Paște 2022 în Delta Dunării 

 

Pentru perioada Paștelui, am pregătit un program cu cazare, 
mese, transfer privat și două excursii incluse. 

Durata programului: 4 zile/3 nopti, 
cost 1850 lei/adult, 1150 lei/copil cu vârsta 3 - 12 ani, 

1350/copil cu vârsta 12-18 ani. 
Valabil pentru perioada 22-25 aprilie 2022. 



Ziua 1 
Transferul se face din Murighiol pe traseu turistic și durează puțin 
peste o oră. 
Cazare: 2 adulți și 1 sau 2 copii într-un duplex de 36 mp, cu aer 
condiționat, balcon, TV LCD.  
Cazare: 2 adulți în cameră dublă executive, cu aer condiționat, 
balcon, TV LCD. 
Cină pescărească de bun venit. 
 



Ziua 2 
Mese incluse: mic dejun, prânz, cină. 
O excursie cu durata de 3 ore pe lacurile și pe canalele deltei, într-
o zonă sălbatică, în care puteți vedea nuferi albi și galbeni, 
pelicani, lebede, egrete, cormorani și alte păsări din Delta Dunării. 
Excursia se organizează dimineața sau după prânz, în restul zilei 
vă puteți relaxa în natură sau la pescuit pe canalul din spatele 
pensiunii. 
Slujba de înviere la biserica ortodoxă din sat. La întoarcere, vă 
așteptăm cu ouă roșii, cozonac și pască. 



Ziua 3 
Mic dejun. 
Excursie cu barca la Pădurea Letea, de unde veți fi preluați de 
mașini care vă conduc până în pădure, ghidul urmând a vă însoți 
pe tot parcursul vizitei. 
Prânz tradițional pascal. 
După-amiază: program de relaxare sau pescuit. 
Cina. 

Ziua 4 
Mic dejun. 
Ora 10.00 Transfer Crișan – Murighiol. 



Pachetul include: 
- Cazare 3 nopți în regim dublu, în duplexuri sau camere duble, la 
confort de 4*. În camerele duble, nu putem caza decât adulți, nu există 
posibilitatea de a adăuga pat suplimentar. 
- Mesele conform programului. 
- O excursie de 3 ore pe lacuri și pe canale și o excursie la Pădurea 

Letea. 
- Transfer de la Murighiol și retur. 
- Acces la piscină și internet wireless. 

Nu sunt incluse: 
Taxa de acces în Delta Dunării: 15 lei/adult/sejur. 
Transferul cu mașina din Letea: aprox. 30 lei/persoană. 
Băuturile răcoritoare și alcoolice, acestea se plătesc separat la bar. 
Parcarea din Tulcea/Murighiol: 15-20 lei/24 ore.
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