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Aﬂată la malul Mării Negre și
deținătoare a uneia dintre cele mai
importante delte de pe glob, România
oferă numeroase posibilități de
petrecere a timpului liber, de
explorare și cunoaștere.
În paginile acestei cărți digitale vei găsi
o colecție de locuri frumoase din
Delta Dunării, pe care să le descoperi
și de care să te bucuri, cu o mulțime
de idei și recomandări care să te
inspire și să te ghideze în viitoarele
tale călătorii într-una dintre cele mai
frumoase regiuni naturale ale Europei.
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Adevărat muzeu al biodiversității, Delta Dunării este cel mai
nou pământ din Europa, ocupând locul al treilea la nivel
mondial ca importanță ecologică din totalul celor 300 de
rezervații naturale de pe glob. Aceasta a fost inclusă în
Patrimoniul UNESCO, ﬁind unica deltă din lume declarată
rezervație a biosferei.

Delta reprezintă una dintre cele mai mari și compacte zone de
stuf din lume, găzduind mii de specii de plante, animale, păsări
și pești deosebite, rare sau pe cale de dispariție, și atrage anual
mii de turiști români sau străini - o atracție turistică realmente
specială.

Mai mult, Delta Dunării este rezervația naturală cu cea mai
bogată faună ornitologică de pe glob. Așadar, dacă îți dorești
un concediu în care să te lași copleșit de frumusețea și misterul
naturii în toată sălbăticia și splendoarea ei, atunci pelicanii creți,
cormoranii, egretele, pelicanii și vidrele sunt primii locuitori ai
Deltei pe care vei vrea să îi întâlnești.
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Locații superbe
din Delta Dunării
unde te poți caza
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Un colț de Rai pe care merită să îl experimentezi cel puțin o dată
în viață, Delta Dunării a devenit una dintre destinațiile preferate
ale românilor din toată țara. Anual, aici se strâng iubitorii de
natură, pasionații de istorie, iubitorii de sporturi nautice, plajă și
pescuit, precum și oricine își dorește o evadare într-un loc unic
din Europa.
Dincolo de minunile naturale, parte a patrimoniului UNESCO,
Delta Dunării este și un paradis turistic, având câte ceva pentru
ﬁecare dintre noi.

Dar unde mergem în Deltă? Care dintre zone
este cea potrivită preocupărilor noastre și ce
speciﬁc are ﬁecare? Opțiunile de cazare Delta
Dunării sunt numeroase, așa că hai să vedem
unde să mergi în Deltă pentru a te bucura de o
vacanță așa cum îți dorești.
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Sfântu Gheorghe – Pentru cei care
doresc o vacanță boemă

Cu o atmosferă rustică, Sfântu Gheorghe îi va bucura pe toți turiștii care
își doresc să viziteze Delta și să se bucure de plajă și soare la Marea
Neagră. Amintind întrucâtva de Vama Veche, Sfântu Gheorghe este o
destinație perfectă pentru tinerii și familiile cu copii care vor să îmbine
aventurile pe Dunăre, explorarea Deltei și relaxarea boemă de pe
litoral.
Ajungi în Sfântu Gheorghe din Murighiol printr-un transfer cu o
ambarcațiune pe Dunăre. Drumul nu durează mai mult de o oră, dar îi
va fascina pe toți cei care sunt pasionați de navigație. Nu lăsa acest loc
liniștit și parcă rupt de civilizație să te păcălească. Vei găsi aici confort,
facilități și experiențe culinare demne de cele mai iubite resorturi de pe
litoral.
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Dacă alegi Pensiunea Delta Marină din Sfântu Gheorghe, te vei bucura
de plimbări de agrement către complexul lagunar Sahalin, Sulina,
Caraorman sau Letea. Toate traseele te plimbă prin Delta Dunării
oferindu-ți prilejul navigării printre celebrele lacuri și canale înțesate cu
minuni neștiute decât de localnici sau turiştii care au ales să vină în
Deltă.

Altă recomandare de cazare în Sfântu Gheorghe:

Complex Green Village
Rezervă acum
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Murighiol – Pentru pasionații de
natură, istorie și cultură

Plasată în inima regiunii, stațiunea Murighiol este un vis devenit
realitate pentru toți cei care își doresc să exploreze Delta. La Murighiol
se poate ajunge cu mașina, dar este locul din care poți porni în diverse
excursii. Nu trebuie să ratezi lacurile Razim și Murighiol, ce mărginesc
localitatea, celebrele brațe și canale din Deltă, Cetatea Romană de la
Halmyris și mănăstirea Halmyris, complexul lagunar Razim-Sinoe,
lacul Sărături sau cetatea Enisala.
În Murighiol se cazează turiștii care își doresc să cerceteze, să vadă, să
aﬂe, să se bucure de tot ce are Delta de oferit. Excursiile tale de o zi pot
cuprinde vizite la Cetatea Argamum (Orgame), Cetatea
romano-bizantină Dinogetia și multe altele.
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Și pentru că vorbim despre cazare, Pensiunea Peninsula este un
paradis ascuns în mijlocul altui paradis. Aici găsești un Aqua Park în aer
liber, restaurant cu terasă, o terasă cu promenadă, loc de joacă pentru
copii și nenumărate oportunități de a te bucura de toate splendorile
știute și neștiute ale Deltei, inclusiv excursii pe brațele Dunării și pescuit
sportiv.

Alte recomandări

Pensiunea Rio Divino
Rezervă acum

Puﬂene Resort
Rezervă acum

Pensiunea Beluga
4 margarete
Rezervă acum
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Gura Portiței – Pentru cei care vor
să se simtă ca acasă pe o insulă
exotică

Ca să ﬁm sinceri, Gura Portiței nu este o insulă pustie, deoarece mulți
turiști o vizitează anual, dar este una dintre cele mai exotice porțiuni de
pământ din Europa. Între tine și restul lumii se aﬂă lacul de la Jurilovca
pe care trebuie să îl traversezi cu o ambarcațiune ca să ajungi în
”civilizație”. Gura Portiței este, după toate deﬁnițiile, un sat de vacanță
unic, ce poate satisface și cele mai soﬁsticate sau, din contră,
nepretențioase gusturi și bugete.
Situată pe o fâșie de nisip între lac și mare, Gura Portiței găzduiește
toate tipurile de unități de cazare la care te poți gândi, de la camping și
căsuțe de lemn până la vile și pensiuni de patru stele.
Ajungi la Gura Portiței de la Jurilovca cu mijloace de transport navale –
vaporașe, gabare sau șalupe rapide – într-o excursie lejeră de
aproximativ o oră.
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Pentru o experiență de neuitat, noi îți recomandăm Complexul
Turistic Eden (în imaginea de mai jos). Dincolo de faptul că ai plaja la
dispoziție, iar grădina complexului e celebră printre turiști, acesta este
locul perfect unde să te relaxezi și să te distrezi câteva zile. Complexul
le pune la dispoziție turiștilor și piscină, sporturi in aer liber (terenul de
tenis e la mare căutare), tiroliană sau spa.
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Sulina – Pentru cei care își doresc
un city break de recunoaștere

Cei care nu au vizitat Delta până acum și au încă îndoieli cu privire la
această destinație turistică pot începe cu un city break la Sulina pentru
a intra în atmosfera Deltei fără a renunța însă la străzi asfaltate. Ajungi
la Sulina pe apă, cu o ambarcațiune, așa că încă de la început prinzi
gustul pentru aventuri nautice. Cu toate acestea, ﬁind un oraș de port și
nu o stațiune, Sulina îți pune la dispoziție tot confortul urban de care ai
nevoie. Găsești aici nu numai restaurante renumite pentru speciﬁcul
pescăresc, dar și istorie și multe obiective turistice.
O excursie de o zi sau de un weekend trebuie să includă câteva vizite la
Farul Mare (unde s-au ﬁlmat scene din celebrul ﬁlm ”Toate pânzele
sus”), Biserica Grecească Sf. Nicolae, Turnul de apă, Palatul Comisiunii,
muzee și multe altele. Nu uita să vizitezi și Cimitirul Maritim, un loc cu
totul special. Poveștile despre pescari, pirați, prințese și afaceriști de
toate națiile îngropați aici fac cimitirul un loc atât de impresionant, încât
o vizită ghidată este obligatorie.
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Recomandare de cazare în Sulina:

Casa Pescarilor
Rezervă acum

Mai multe recomandări de cazare în Delta Dunării:

Băltenii de Jos - Hotel
Wels
Rezervă acum

Mahmudia – Hotel Mon
Jardin
Rezervă acum

Mahmudia –
Casa Teo
Rezervă acum

Hotel New Egreta,
Dunăvățu de Jos
Rezervă acum
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Cum ajungi în
Delta Dunării?
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Principalele puncte de plecare pentru a ajunge în acest paradis
natural sunt, de obicei, Tulcea, Mahmudia sau Murighiol, unde
există și parcări private, păzite, în care vă puteți lăsa mașina în
siguranță. Din cele 3 localități există nenumărate canale și căi de
croazieră care te vor introduce în lumea Deltei.
Aventura pornește de la bordul unui vaporaș sau al unei bărci cu
care vei descoperi fauna, ﬂora și peisajele unice ale zonei.
Desigur, poți face popasuri în micile lagune și pe insulițele
exotice.

Se recomandă vizitarea Deltei alături de ghizi specializați, care te
vor pune la curent cu regulile de conduită în Deltă (zone agreate
pentru pescuit, locuri speciale pentru camping, cele mai bune
zone pentru a urmări păsările, gestionarea deșeurilor și diversele
norme de prezervare a faunei și ﬂorei ce nu trebuie încălcate).
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Ce faci în
Delta Dunării?
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Un concediu în Deltă vine cu emoții puternice, pentru că acest
nou și diferit tărâm este ocazia perfectă pentru a dezlănțui
aventurierul din tine. Unii sunt pasionați de sporturi, așa că vor
prefera tururile cu caiacul pentru a se adânci în locurile
misterioase și fantastice ale Deltei. Alții sunt pasionați de natura
exotică, sălbatică și unică, motiv pentru care vor merge să vadă
pădurile de nisip și peisajul cu liane care îi va face să creadă că au
ajuns în jungla amazoniană.
Alții vor vrea să veriﬁce legendele locale, motiv pentru care își vor
petrece timpul căutând plantele carnivore sau celebrii monștri
marini locali – somnul și morunul – pești ce pot ajunge la
dimensiunile unei maşini mici și care pot trăi zeci (dacă nu sute)
de ani netulburați.
Cei veseli se vor bucura la vederea castorilor, micii ingineri care
au grijă ca toate lucrurile să funcționeze cum trebuie prin Deltă,
în timp ce cei pasionați de istorie și cultură vor da o fugă la
Muzeul Lotcii sau la Casa Pescarului, pentru a auzi povești și a
degusta bucate lipovenești.
Așadar, Delta Dunării îți oferă nenumărate posibilități de
explorare, iar în rândurile de mai jos vom vorbi pe scurt despre
câteva activități pe care le poți face în vacanța ta pe aceste
meleaguri.
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Pescuit

Primul lucru pe care trebuie să îl ții minte înainte de a merge în Delta
Dunării este că trebuie să te interesezi de taxele și permisele speciale
pentru pescuit în Deltă. Poți obține astfel de permise destul de ușor,
dar nu trebuie să îți lipsească.
Aﬂă din timp care sunt zonele, perioadele și regulile privind pescuitul în
Deltă pentru amatori și care sunt restricțiile locale în perioada în care
vrei să vizitezi regiunea.
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Birdwatching – Urmăritul pasărilor

Această activitate este una dintre preferatele turiștilor și ale fotograﬁlor
amatori sau profesioniști. Ai la dispoziție peste 320 de specii de păsări,
dintre care unele foarte rare.
Pentru urmărirea și fotograﬁerea păsărilor îți trebuie răbdare, câteva
cunoștinte de ornitologie și o pasiune deosebită pentru a descoperi
frumusețea Deltei, dar vei aﬂa imediat că merită orice efort pentru a
surprinde pe cameră un vultur codalb sau un pelican.
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Excursii prin împrejurimi

Se spune că în Deltă sunt câteva obiective care nu trebuie ratate cu
niciun preț. Ba mai mult, dacă nu ai apucat să vezi toate aceste
destinații esențiale în primul concediu, nu ﬁ dezamăgit, pentru că anul
viitor poți continua.
●

Vizitarea salbei de lacuri dintre Crișan și Mila 23 – plimbările
pe salba de lacuri te vor surprinde cu peisaje deosebite și
întâlniri cu fauna și ﬂora exotică a Deltei.

●

Pădurea Letea – un loc legendar, obligatoriu de vizitat de toți
cei care sunt pasionați de explorări și aventuri. Pădurea Letea
este considerată singura junglă din Europa, pentru că numai aici
lianele din Cartea Junglei se înfășoară în jurul stejarilor seculari.
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●

Mila 23 – Satul olimpicilor, Mila 23 este un mic sat pescăresc ce
a păstrat farmecul arhitecturii și tradițiilor lipovenești, dar și
casa bătrânească a lui Ivan Patzaikin. Odată ajuns aici, poți
inclusiv să încerci canoteca cunoscutului nostru olimpic.

●

Locul de vărsare al Dunării în Marea Neagră – acesta este un
spectacol pe care orice turist ajuns la Sulina sau Sfântu
Gheorghe trebuie să îl vadă. Mai mult, o zi petrecută pe plaja
sălbatică a Sulinei este o experiență de neratat.

●

Complexul lagunar Sacalin – ﬁind cel mai tânăr pământ
românesc, pământul se formează și se reînnoiește sub ochii tăi.

●

Satele pescărești cu speciﬁc românesc, lipovenesc sau
ucrainean.

●

Vizitarea Cetății Enisala - Singura cetate medievală din
Dobrogea, la care poți ajunge din Tulcea. Cu inﬂuențe bizantine,
genoveze și turcești, cetatea se aﬂă pe cel mai înalt
promontoriu, situat între lacurile Babadag și Razim, la intersecția
unor importante drumuri de apă și de uscat.
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Seri tradiționale lipovenești

Nu poți pleca din Deltă fără să încerci o seară tradițională lipovenească,
cu mâncare speciﬁcă, muzică și dansuri locale. Și dacă tot ai ajuns la
lipoveni acasă și ai stat cu ei la masă, o baie tradițională te va remonta
pe loc. Baia lipovenească este un fel de saună, dar trebuie să o încerci
ca să realizezi singur cât este de interesant întregul proces.

Activități sportive și de agrement
Pe lângă pescuit, urmărit de păsări și desigur, plimbări, Delta este un
paradis dedicat celor activi, care vor mai mult decât plimbări cu barca
pe micile canale ascunse ale Deltei.
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Așadar, ﬁrile sportive se vor bucura să se aventureze aici în:
●

Snorkeling în lacul Furtuna sau alte lacuri similare

●

Canotaj

●

Caiac

●

Vâslitul unei bărci tradiționale

●

Aventuri cu șalupa

●

Călărit

●

Trasee cu bicicleta

●

Plajă și înot

●

Distracție și relaxare

●

În funcție de unitatea de cazare aleasă, în Deltă îți poți petrece
timpul liber și la cinema în aer liber, petreceri pe plajă,
biliard, piscine, SPA sau cluburi de ﬁtness.

Hoteluri plutitoare pentru
experiențe inedite

Delta Dunării le oferă celor aﬂați în căutarea de experiențe și senzații
inedite posibilități de cazare netradiționale. Hotelurile plutitoare din
Deltă nu sunt încă destul de cunoscute, dar cu siguranță vor deveni
curând una dintre cele mai populare atracții. Imaginează-ți o
săptămână de concediu într-un astfel de hotel, trăind surpriza ca
peisajul din fața geamului să se schimbe zilnic! Dacă vrei să încerci o
experiență unică, atunci îți recomandăm hotelurile plutitoare din
Crișan, Uzlina, Nufărul, Roșu, Sulina și Tulcea.
Călător în România - Delta Dunării
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Muzee dedicate pescarilor

Casa Pescarului de la Mahmudia îți va spune povestea comunității
locale, a oamenilor născuți și crescuți în Deltă, a obiceiurilor, pasiunilor
și tradițiilor lor. Poți înțelege mai bine secretele pescărești și modul de
viață al comunității cu beneﬁciul că vei ﬁ și tu parte a acesteia chiar la
fața locului. Mai exact, vizita la muzeu include și participarea la
prepararea borșului din pește dunărean (și desigur, degustarea
borșului respectiv), dar și o vizită pe canalele pe care numai localnicii le
știu, în compania unui pescar lipovean.
Muzeul Lotcii de la Mila 23 este o atracție turistică excepțională, pe
care nu trebuie să o ratezi. Lotca este o ambarcațiune speciﬁcă Deltei,
atât de diferită și de stranie în comparație cu tot ceea ce știi despre
bărci sau navigație în general, încât te va fascina. Muzeul este construit
în jurul acestei bărci pescărești unice, spunându-i poveștile și
împărtășindu-i secretele.
Călător în România - Delta Dunării
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Ce mănânci în
Delta Dunării?
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Desigur, peștele este alimentul de bază în Deltă. Prăjit, ﬁert,
afumat, sărat, crud, uscat, ingredient principal în ciorbe, saramuri
sau tocănițe, peștele este în același timp un preparat tradițional
și un fel exotic. Lipovenii știu să gătească peștele așa cum nici nu
îți imaginezi, așa că îți recomandăm cu drag să lași deoparte orice
prejudecată și să încerci:
●

Storceag: o ciorbă de pește excepțională, preparată cu
mai multe feluri de pește și multe legume

●

Scordolea: amestec de piure de cartoﬁ, pește alb sărat,
dezosat și usturoi

●

Salată de scrumbie afumată

●

Pateu de ﬁcat de somn

●

Ciorbă de perișoare făcute din pește și icre

●

Ardei umpluți cu pește

●

Plăcintă cu pește

Astfel de preparate se găsesc mai puțin în restaurante, dar poți
să te bucuri de ele la mici pensiuni tradiționale și vile ce și-au
făcut un scop din a surprinde turiștii cu cele mai bogate și mai
variate preparate. Desigur, dacă ajungi la masa lipovenilor,
probabil vei pleca din Deltă îndrăgostit de pește.
De asemenea, vei ﬁ surprins să aﬂi că miezul de papură este o
delicatesă dulce, crocantă și care nu costă absolut nimic.
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Călătorești
cu copii?
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Atunci când alegi o destinație de călătorie pentru întreaga familie,
trebuie să iei în considerare atât ce vor adulții să facă și să
viziteze, dar mai ales cum vor copiii să se distreze. Cei mici au
nevoie de noi provocări care să le mențină viu interesul, să aibă
acces la o bogată ofertă de distracție, dar și la activități care să le
creeze amintiri de neuitat.
Vacanțele le stimulează celor mici iubirea pentru cunoaștere,
creativitatea, imaginația și pofta de viață. Mai mult, unele vacanțe
de tip aventură le dezvoltă inteligența și abilitățile de a găsi soluții
ingenioase în diverse situații.
Din acest punct de vedere, Delta Dunării este destinația
perfectă pentru vacanțele în familie, mai ales pentru a le
stimula copiilor curiozitatea și deschiderea către natură și un stil
de viață activ.
Într-un capitol anterior, „Ce faci în Delta Dunării?”, am trecut în
revistă câteva idei de petrecere a timpului liber din care te poți
inspira și în vacanțele în familie, cu copiii:
●

Plimbări cu barca pe canalele Deltei

●

Observarea păsărilor și plantelor din rezervație

●

Activități sportive pentru cei mai aventuroși - snorkeling,
caiac, biking, călărit

●

Excursii de cunoaștere a tradițiilor locale, a împrejurimilor
și a localităților din zonă

Toate acestea sunt opțiuni excelente pentru a le oferi copiilor o
vacanță de care să se bucure cu adevărat.
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În ceea ce privește cazarea, atunci când călătorești cu copiii, sunt
câteva criterii de care poți să ții cont: amplasamentul unității de
cazare, oferte adaptate vacanțelor în familie cu copiii, spații de
joacă, activități adaptate copiilor, camere generoase ca spațiu,
ofertă de masă bogată și ﬂexibilă. Mai jos îți propunem câteva
recomandări de hoteluri/pensiuni care sunt perfecte pentru
vacanțele cu cei mici:

Complexul Green Village,
din Sfântu Gheorghe
●

Dispune de piscină pentru
copii, spații de joacă
(exterior și interior), club
pentru copii, biliard.

●

Se pot organiza cursuri de pescuit pentru copii

Hotel New Egreta,
din Dunăvățu de Jos
●

Dispune de teren de sport,
pistă de bowling, biliard,
piscină exterioară și
interioară

●

Se pot organiza excursii cu bărci cu motor, schi nautic,
croaziere pe cele trei brațe ale Deltei Dunării etc.
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Pensiunea Peninsula,
din Murighiol
●

Are un Aqua Park în aer liber,
cu piscine și tobogane pentru
copii

●

Dispune de spații de joacă pentru copii

●

Se pot închiria bărci și caiace pentru activități de agrement

Puﬂene Resort, din Murighiol
●

Complexul este format din 16
vile, recomandate pentru
familiile cu copii, și hotel cu
camere generoase

●

Dispune de spații de joacă pentru copii, piscină pentru
copii, teren de tenis, teren de fotbal, spațiu verde foarte
extins, perfect pentru plimbări și alte activități

●

Se organizează croaziere de o zi în Delta Dunării cu navele
proprii

Sperăm ca aceste informații să îți ﬁe de folos în organizarea
următoarei vacanțe în familie în Delta Dunării. Pentru alte idei și
recomandări, îți stăm cu drag la dispoziție. Înainte de a încheia,
ți-am pregătit și o listă de sfaturi practice pentru vacanța ta în
Delta Dunării, astfel ca tu și familia ta să vă puteți bucura de timp
de calitate și lipsit de griji.
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06

Sfaturi practice de
care trebuie să ții
cont înainte să
pleci în Deltă
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Aﬂă unde vrei să ajungi în Deltă și discută cu operatorul de turism
despre regulile care trebuie respectate la fața locului, taxele ce
trebuie plătite și posibilitatea de a face excursii, plimbări ghidate
etc. În afară de acestea, ține minte și următoarele sfaturi:
●

Dacă pleci de acasă cu mașina, Tulcea, Mahmudia sau
Murighiol va ﬁ probabil destinația ﬁnală: ai mare grijă unde
îți lași mașina și nu părăsi orașul înainte să plătești taxa
modică de intrare în biosferă.

●

Nu este greu să găsești parcare în Tulcea, Mahmudia
sau Murighiol, ﬁind foarte multe parcări private și păzite,
dar în vârful sezonului este posibil să te plimbi de câteva
ori până nimerești locul potrivit.

●

Ridică-ți permisul de pescuit și plătește taxele înainte.

●

Bagaj esențial: spray sau brățară anti-țânțari (pentru cele
două ore pe seară în care îi vei avea de înfruntat), costum
de baie, ochelari, pălărie și eșarfă, loțiune de plajă, măcar o
pereche de pantaloni lungi și o bluză cu mânecă lungă,
geacă anti-vânt de fâș, care să te protejeze și în caz că vine
ploaia, binoclu, cameră foto, rucsac.

●

Respectă regulile de campare, de urmărire a păsărilor, de
pescuit, vânătoare, înot, de aruncare a deșeurilor, de
păstrare a faunei și ﬂorei.

Delta înseamnă să te lași cuprins de uimire în fața frumuseții
maiestuoase ale locurilor, admirația în fața minunilor naturii, ﬁe
ele păsări, animale, pești sau plante, o liniște lăuntrică pe care
toți turiștii o simt imediat ce pășesc în această zonă magică, și o
simplitate incredibilă a locurilor și a oamenilor ce te vor relaxa și
fascina în același timp. Vizitează Delta Dunării și bucură-te de
un univers parcă fantastic, paralel, de un colț de rai și o
minune care ne aparține, pe care o iubim, și care ne face să
ne reîndrăgostim de ea la ﬁecare nouă vizită.
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Poți plăti vacanța ta în Delta
Dunării și cu vouchere de vacanță

1.

Intră la noi pe site și alege o variantă de vacanţă care să îţi
placă.

2.

Când te-ai decis asupra ofertei, dacă ai vouchere de vacanţă
pe card, poţi face plata direct pe site, alegând orice variantă
care apare disponibilă sau poţi alege să primești pe email un link
securizat de plată.

Aﬂă mai multe detalii despre utilizarea voucherelor de vacanță pe
eximtur.ro sau descarcă acest material informativ.
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Ai nevoie de direcții pentru localizarea
unităților de cazare din Delta Dunării?
Click pe hartă pentru a deschide Google Maps.

Sursă hartă: Google
Călător în România - Delta Dunării
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eximtur.ro

