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Vară în Delta Dunării 

2 – 11 august 2022 

 
Ziua 1 (Marți, 2 august 2022): Satu Mare – Cheile Bicazului – 

Focșani (600 km) 

Plecare dimineața devreme (ora 5) din Satu Mare. Pauză de masă la  

Lacul Roșu. Traversăm cu o scurtă oprire Cheile Bicazului. Ajungem 

pe seară la cazare la hotel Unirea Focșani. Timp liber pentru (optional 

cină) și relaxare.   

Ziua 2 (Miercuri, 3 august 2022): Focșani – Galați – Tulcea – Sulina (200 km)  

Pornim din nou dimineața devreme (ora 7) spre Galați. Trecând prin 

Galați, traversăm Dunărea cu bacul și mergem paralel cu fluviul până 

la Tulcea. Dacă timpul ne permite facem o scurtă oprire la una din 

mănăstirile din Dobrogea, Celik Dere sau Cocoș. La ora 13.30 luăm 

unul din vapoarele Navrom și călătorim pe Dunăre spre Sulina. 

Sosire în Sulina și cazare la Vila 

Alga.  

Zilele 3 – 7 (Joi – Luni, 4 – 8 august 2022): Delta 

Mic dejun la vila Alga. Pentru prânz și cină sunt posibile mai multe 

opțiuni, se discută individual. Este inclusă consumație de 15 lei de 

persoană pe zi la barul vilei.  

În timpul celor 5 zile întregi în Deltă vom avea timp pentru plajă și baie la Marea Neagră și vizitarea 

orașului Sulina, cu Palatul Comisiei Europene a Dunării, Cimitirul Comisiei Europene, Farul vechi și 

Farul nou, Catedrala Sfântul Alexandru și Sfântul Nicolae și alte obiective interesante. De asemenea, 

vor fi organizate optional excursii în Deltă, dintre care amintim: 

- Excursie 3 ore la vărsarea Dunării în Marea Neagră și Insula 

K, paradisul păsărilor (se face la răsărit sau la apus, în funcție 

de dorința grupului) 

- Excursie de o zi la Letea sau la Mila 23 sau la Sf. Gheorghe. 

- În funcție de dorința grupului, pot fi organizate și alte 

excursii în Deltă, pentru minim 15 persoane.  

Ziua 8 (Marți, 9 august 2022) Sulina – Tulcea – Slănic Moldova (275 

km) 

Pornim la 7 dimineața din Sulina spre Tulcea. În zona Podgoriei Sarica 

– Niculițel facem o oprire de prânz la Crama Delta Dunării – La Sapata, 

unde Roberto, un italian care lucrează artizanal 20 ha de vie, ne vorbește 

despre vinurile pe care le face aici în timp ce luăm masa de prânz 

(optional). Cină și cazare la hotel Venus în Slănic Moldova.  

http://www.clubhaihui.ro/
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Ziua 9 (Miercuri, 10 august 2022) Slănic Moldova 

După micul dejun vizităm (optional) Salina Târgu Ocna. Apoi timp 

liber pentru plimbare în stațiune la izvoarele cu apă minerală și pentru 

a admira superbul peisaj de munte. Cină și cazare la hotel Venus în 

Slănic Moldova.  

Ziua 10 (Joi, 11 august 2022) Slănic Moldova – Satu Mare (550 km) 

După micul dejun pornim spre casă. Prima oprire o facem la monumentul lui Emil Rebreanu în pasul 

Palanca. Durerea morții prin spânzurare a fratelui său, sublocotenentul Emil Rebreanu, l-a determinat 

pe Liviu Rebreanu să scrie romanul Pădurea Spânzuraților. Următoarea oprire o facem la mica mănăstire 

Făget, tot în pasul Ghimeș-Palanca, care leagă Moldova de Transilvania. Pauză de masă la Darina lângă 

Târgu Mureș. Sosire acasă seara târziu.  

 

Preț pe persoană: 1995 lei în apartament (2 camere, 4 persoane), 2195 lei în cameră triplă, 2645 lei în 

cameră dublă. Avans de 350 lei la înscriere, diferența se achită cu 45 de zile înainte de plecare. Dacă 

ulterior (până la plecare) se va opta pentru plată cu card de vacanță, sumele achitate în numerar se 

restituie.  

Penalizare în caz de renunțare: fără penalizare până la data de 1 mai 2022; 50% până la 25 mai 2022; 

100% după 26 mai 2022; Schimbarea numelui este posibilă fără penalizare, până la momentul plecării, 

dacă nu afectează structura camerei. Este posibilă asigurare STORNO și pentru vacanțele interne. 

Inclus în preț:  

- transport cu autocar modern cu aer condiționat și scaune rabatabile, cu taxele de drum și trecerea 

Dunării incluse; 

- 9 nopți de cazare (6 la Sulina, 1 la Focșani, 2 la Slănic Moldova); 

- 5 mic dejunuri la vila Alga la Sulina; 2 mic dejunuri și 2 cine la Slănic Moldova; 

- consumație (apă minerală gazoasă sau plată, înghețată, sucuri, bere sau tării, exclus cafea) în 

valoare de 90 lei pe durata șederii la Vila Alga; 

- însoțitor de grup. 

Nu sunt incluse în preț: 

- intrările la obiectivele turistice și excursiile opționale (excursiile din Deltă vor avea prețul 

calculat la data de 1 iunie 2022); 

- transferul cu vaporul de la Tulcea la Sulina și retur; pentru pensionari se poate folosi tichetul de 

reducere la transport; 

- alte mese (se pot organiza în funcție de dorința grupului) 

Camere disponibile: 12 camere triple, 2 camere duble și 4 apartamente cu cate 4 locuri (2 camere de 2 

persoane cu 1 baie). Camerele triple pot fi ocupate și de 2 persoane la preț de cameră dublă.  
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