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Delta Dunari 
‘’Cea mai mare comoara cu care natura a inzestrat tara noastra - Romania” 

 

 
 

         '’ Delta Dunarii este darul suprem pe care frumoasa Dunare Albastra, il face uscatului, inainte de a-si 
contopi  apele sale cu acelea ale Marii Negre”- (E.Pannighiant). Delta Dunarii, este un paradis al naturii la 
pragul Marii Negre, fiind cea mai mare intindere compacta de stuf din lume, unde poposesc si cuibaresc 
numeroase specii de pasari. Delta Dunarii este situata in SE tarii, avand forma lirma literei grecesti "Δ" 
(delta) si fiind limitata la SV de pod. Dobrogei, la N trece peste granita cu Ucraina, iar la E cu Marea Neagra. 
Delta Dunarii este traversata de paralela de 45° lat N si de meridianul de 29° long. 
           La capatul acestei milenare aventuri – Delta Dunarii – un petec de pamant  si ape in continua miscare 
, in vesnica lupta cu timpul, acest miraculos triunghi de apa si pamant fiind in permanenta metamorfoza, 
in perpetua modificare a formei si dimesiunilor, a infatisarii si continutului, reprezinta cea mai mare 
entitate  deltaica a Europei. Principala poarta spre acest unicat continental, ramane orasul Tulcea, oras in 
ampla si continua dezvoltare, port maritimo – fluvial, centru al industrializarii pestelui autohton si  oceanic, 
producator de nave si “ schela” turistica daca socotim zecile de mii de turisti romani si straini care patrund 
pe aici , cu mijloace de transport ingaduite de apa, catre toate coloanele Deltei Dunarii. 
         Bratele Dunarii  In trecut Dunarea avea mai multe brate: potrivit lui Herodot" Istrul" avea cinci 
brate, Ptolemeu vorbea de sase brate, Polybiu sapte brate, etc. Datorita unui proces natural de 
colmatare astazi exista 3 brate prin care Dunarea construieste continuu Delta. Chilia este cel mai lung 
brat 120 Km si cel mai viguros prin faptul ca preia 58% din debitul Dunarii. Avand multe ramificatii si 
ostroave acesta este cel mai tanar brat, inregistrand si cea mai mare adancime 39 de m. Bratul Chilia 
este folosit pentru navigatie, cele mai importante porturi fiind Ismail si Valcov. Sulina, in urma adanciri 
si corectari unor meandre este folosit cu predilectie pentru navigatie. In urma acestor lucrari care au 
avut loc intre 1862 si 1902, lungimea bratului a scazut de la 93 de km la 64 de km, iar volumul de apa 
scurs s-a dublat (18% in prezent), adancimea minima fiind de 7 de m, iar cea maxima de 18 de m.  

          Sulina este un oras si un port liber în judetul Tulcea, Dobrogea, la extremitatea estică a 
României, în Delta Dunării, în punctul de vărsare al bratului Sulina în Marea Neagră. Are o populatie 
de 4.601 locuitori. Sulina nu este legată direct de reteaua de drumuri din România si poate fi atinsă 
numai pe calea apei, fie pe Dunăre, fie pe Marea Neagră. Sulina este orasul din România situat la cea 
mai mică altitudine medie, de numai 4 m deasupra nivelului mării. Orasul se întinde de-a lungul Dunării, 
cu cea mai mare parte a habitatului pe malul drept. Spre deosebire de restul Deltei Dunării, 
împrejurimile orasului sunt formate din soluri nisipoase si sărate, partial umede, brăzdate de canale. În 
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zonele uscate si sărate vegetatia este cea specifică dunelor, ca de exemplu cătina rosie (Tamarix 
ramosissima). În zonele mlăstinoase predomină stuful (genul Phragmites), papura (genul Typha), izma 
broastei (Mentha aquatica), cucuta de apă (Cicuta virosa), cornaci(Trapa natans) si mai rar nufărul alb 
(Nymphaea alba). Zona extravilană se remarcă prin absenta copacilor de mari dimensiuni, existând un 
singur pâlc de salcâmi (Robini pseudacacia), plantat la intrarea în oras. Altfel, în oras se pot întâlni sălcii 
(Salix babylonica), plopi, frasini (Fraxinus excelsior) si corcodusi (Prunus cerasifera), pomii fructiferi 
consacrati fiind mai rari. Turism: Aici se găseste un cimitir maritim, unic în tară si chiar în Europa. Un alt 
obiectiv turistic este Farul din Sulina, care datează din 1802. Sulina mai are si câtiva kilometri de plajă la 
Marea Neagră, însă aceasta nu atrage un număr mare de turisti. Plaja, în mare parte nu este amenajată, 
ceea ce îi oferă un aspect virgin. Plaja este cea mai lata portiune de acest fel de pe litoralul Marii negre si 
are o granulatie asemanatoare cu cea din Mamaia. Este o alternativă la statiunea Vama Veche. 

Sfantul Gheorghe este cel mai vechi brat, care transporta 24% din volum de apa si aluviuni. Cea mai 
mare adancime pe acest brat este de 26 de metri Si acest brat a suferit transformari prin taierea unui 
numar de sase meandre, lungimea sa scurtandu-se la 70 de km. Este bratul sudic al Dunării, până la 
vărsarea acesteia în Marea Neagră, în perimetrul localitătii Sfântu Gheorghe-Deltă. Din cele trei brate 
ale Dunării - Chilia, Sulina si Sfântul Gheorghe - bratul Sfântul Gheorghe (lungime: 64 km; lătime 
maximă: 550 m; adâncime maximă: 26 m), cel mai meridional brat al Dunării si cel mai vechi, orientat 
spre sud-est, are un curs sinuos desfăsurat pe 112 kilometri si transportă 22% din debitul fluviului; 
coeficient de sinuozitate: 1,60. 

Navigatia pe acest brat al Dunării este de interes local. Sectionarea unor meandre în ultimul timp a 
micsorat lungimea cursului navigabil. De-a lungul său se insiră asezările: Nufăru, Mahmudia, Uzlina, 
ultima dintre ele fiind localitatea Sfântu Gheorghe. Împreună cu bisericile ortodoxe, în aceste locuri pot 
fi văzute si câteva moschei. 

SULINA 

Casa Sibiana 3* 
 

                                                               TARIF LEI/ CAMERA     

Servicii  30.04.2021- 04.05.2021 19.06.2021 - 22.06.2021 

Loc in suita cu 6 locuri(2 camere triple, 
cu 2 băi proprii)/noapte  cazare cu DP 

610 610 

Loc in camera dublă matrimonială sau 
twin cu baie/noapte cazare cu DP 

430 430 

Loc in camera triplă cu baie / noapte 
cazare cu DP 

550 550 

Pachet camera dublă matrimonială sau 
twin cu baie/noapte cazare cu DP – 3 
nopti  

1290 1290 

DP = mic dejun + cina (meniul zilei ) , nu sunt incluse bauturile ; Se accepta animale de companie : 
100/ron/zi (talie mica sau medie) ;Pat suplimentar ptr. copii : 80 ron / noapte ; Pătuţ bebe : 50 ron / 
noapte .  
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Vila Alga 3* 

 

In perioada 01.05.2021 - 30.06.2021: 
 

Tip camera Baie in camera In cursul saptamanii In weekend 

Camera dubla Da 180 ron / noapte 180 ron / noapte 

Camera dubla in regim single Da 150 ron / noapte 150 ron / noapte 

Camera tripla Da 240 ron / noapte 240 ron / noapte 

Apartament 2 camere Da 280 ron / noapte 280 ron / noapte 

 
 

In perioada 01.07.2021 - 10.09.2021: 

Tip camera Baie in camera In cursul saptamanii In weekend 

 
Camera dubla 

 
Da 

 
320 

 
ron / noapte 

 
320 

 
ron / noapte 

Camera dubla in regim single Da 250 ron / noapte 250 ron / noapte 

Camera tripla Da 390 ron / noapte 390 ron / noapte 

Apartament 2 camere Da 500 ron / noapte 500 ron / noapte 

 
Alte servicii: 

 

CRISAN 
Delta Boutique & Carmen Silva Resort 5* 

                                                               TARIF EURO / CAMERA     
                                                        04 octombrie – 31 octombrie 

Servicii  vineri - sambata duminica - joi 
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Loc in camera dubla standard / noapte 
cazare cu MD 

88 74 

Pachet camera dubla standard cazare cu 
DP -3 nopti 

354 312 

Pachet camera dubla standard cazare cu 
PC -3 nopti 

444 402 

Pachet camera dubla standard cazare cu 
DP -5 nopti 

590 520 

Pachet camera dubla standard cazare cu 
PC -5 nopti 

740 670 

Preturile sunt in EURO/noapte/persoana si includ mic-dejun si TVA;Supliment pentru ocupare camera in 
regim single: + 80% in perioada 29 mai – 03 octombrie; + 50% 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: 15 EURO/zi/persoana; supliment pensiune completa: 30 EURO/zi/persoana; 

SFANTU GHEORGHE 

Green Village 4* 

                                                               TARIF EURO / CAMERA     

Servicii  24.12.2020 – 27.12.2020 

Pachet camera dubla zona 
‘’Pelican/Lebada” -  Crăciun inedit în 
inima Deltei Dunării - cazare cu PC , 3 
nopti  

544 

Pachetul include:3 nopti cazare in camera dubla zona “Pelican / Lebada”; Primire specială cu preparate 
tradiționale în ziua de Ajun ; Cină în seara de Ajun și cadouri pentru cei mici sub brad ;  Prânz festiv în 
ziua de Crăciun ; Ieșire la malul mării cu vin fiert, în ziua de Crăciun ; Cină tradițională in seara de Crăciun 
;Program de colinde și muzică tradițională în ziua de Crăciun ; Cină Pescarească pe 26 Decembrie ; Seară 
cu DJ pe 26 Decembrie ; Lunch Box (pentru transferul din 27 Decembrie) ; Mese in regim pensiune 
completa ; Transferul Murighiol – Sfântu Gheorghe – Murighiol, cu salupe rapide ; Acces la 
Entertainment Center (biliard, tenis de masă, carți de joc, table, Darts), Kids Club (loc de joacă exterior si 
interior), Lotus Spa (saună uscată), Sală Fitness, Jacuzzi exterior, Cinema Paradiso (proiectii de film in 
fiecare seara) – in limitele impuse de autoritati ; Detaliile ofertei:Oferta este valabila in perioada: 24 – 27 
Decembrie 2020, în limita pachetelor allocate ;Cinele festive din 24 si 25 Decembrie includ pachetul de 
bauturi non-alcoolice si vin ; Mesele in regim pensiune completa includ apa minerala plata si 
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carbogazoasa ; Copiii cu vârsta până în 6 ani au gratuitate (fără pat suplimentar) ; Transferul Murighiol – 
Sfântu Gheorghe – Murighiol se desfasoara astfel:- 24.12.2020: plecare din Murighiol la ora 14:00 ; - 
27.12.2020: plecare din Sfantu Gheorghe la ora 12:00 ; Ședere minima: 3 nopți ; Tarifele sunt exprimate 
în euro și conțin TVA ; Ofertele speciale nu se cumulează. 

                                                               TARIF EURO / CAMERA     

Servicii  24.12.2020 – 27.12.2020 

Pachet camera dubla zona 

‘’Pelican/Lebada”- Revelion între Deltă 
și Mare- cazare cu PC , 3 nopti  

716 

Pachetul include:3 nopti cazare in camera dubla zona “Pelican / Lebada”; Cină festivă în data de 31 
Decembrie 2020; Brunch pe data de 1 Ianuarie 2021; Plimbare la malul mării pe 01 Ianuarie 2021 ; Cină 
pescărească pe 1 Ianuarie 2021 ; Seară Disco cu DJ pe 1 Ianuarie 2021 ; Lunch Box pentru transferul din 
2 Ianuarie 2021 ; Mese in regim pensiune completa ; Transferul Murighiol – Sfântu Gheorghe (dus-
intors), cu salupe rapide ; Acces la Entertainment Center (biliard, tenis de masă, carți de joc, table, 
Darts), Kids Club (loc de joacă exterior si interior), Lotus Spa (saună uscată), Sală Fitness, Jacuzzi exterior, 
Cinema Paradiso (proiectii de film in fiecare seara) – in limitele impuse de autoritati . Detaliile 
ofertei:Oferta este valabila pentru perioada: 30 Decembrie 2020 – 02 Ianuarie 2021, în limita pachetelor 
allocate ; Cinele festive din 31 Decembrie 2020 si 1 Ianuarie 2021 includ pachetul de bauturi alcoolice si 
non-alcoolice ; Mesele in regim pensiune completa includ apa minerala plata si carbogazoasa; Copiii cu 
vârsta până în 6 ani au gratuitate (fără pat suplimentar); 

Transferul Murighiol – Sfântu Gheorghe – Murighiol se desfasoara astfel:- 30.12.2020: plecare din 
Murighiol la ora 14:30; - 02.01.2021: plecare din Sfântu Gheorghe la ora 12:00;  Ședere minima: 3 nopți ; 
Tarifele sunt exprimate în euro și conțin TVA ; Ofertele speciale nu se cumulează. 

                                                               TARIF EURO / CAMERA     

Servicii  01.10.2020 – 21.12.2020 

Pachet camera dubla zona 

‘’Pelican/Lebada”-  OFERTA SENIORI  - 
cazare cu DP,  3 nopti  

330 

Pachetul include:3 nopti cazare in camera dubla pentru 1 adult; Demipensiune (mic dejun si cina); O 
masa in Sat; Transfer cu barca rapida (Murighiol – Sfantu Gheorghe) dus-intors;  Excursie la Garla 
Turceasca;  Masaj de relaxare (1 sesiune 30 minute / persoana); Acces la Entertainment Center (biliard, 
tenis de masă, carți de joc, table, Darts), Kids Club (loc de joacă exterior si interior), Lotus Spa (saună 
uscată), Sală Fitness, Jacuzzi exterior, Cinema Paradiso (proiectii de film in fiecare seara) – in limitele 
impuse de autoritati; Conditii: Oferta este valabila in perioada 01.10 - 21.12.2020, in limita pachetelor 
alocate; Tarifele sunt pentru sejururi de duminica pana joi; 1 persoana trebuie sa aiba minimum 55 de 
ani; Tarifele sunt exprimate in euro si contin TVA; Ofertele speciale nu se cumuleaza. 

                                                               TARIF LEI / CAMERA     

Servicii  01.10.2020 – 20.12.2020 
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Pachet camera dubla zona 

‘’Pelican/Lebada”-  OFERTA SENIORI  - 
cazare cu DP,  3 nopti  

1650 

Pachetul include:3 nopți cazare pentru 2 adulți, în cameră dublă;Tip masa – demipensiune; Excursie cu 
barca la varsarea Dunarii in Marea Neagra; Acces la Entertainment Center (biliard, tenis de masă, carți 
de joc, table, Darts), Kids Club (loc de joacă exterior si interior), Lotus Spa (saună uscată), Sală Fitness, 
Jacuzzi exterior, Cinema Paradiso (proiectii de film in fiecare seara) – in limitele impuse de autoritati; 
Transfer cu barca Murighiol – Sfantu Gheorghe – Murighiol:- plecare din Murighiol: ora 13:30 ; - plecare 
din Sfântu Gheorghe: ora 11:30. Condiții: Oferta este valabilă în perioada: 01 octombrie – 20 decembrie 
2020, în limita pachetelor allocate; Ședere minimă 3 nopți ;Tarifele sunt exprimate în lei si conțin TVA ; 
Ofertele speciale nu se cumulează. 

                                                               TARIF EURO / CAMERA     

Servicii  28.09.2020 – 31.10.2020 

Pachet camera dubla zona 

‘’Pelican/Lebada”- FAMILIA - cazare cu 

DP,  4 nopti  

636 

Pachetul include : 4 nopți cazare, pentru 2 adulți și 2 copii până în 12 ani ;Unul-doua paturi suplimentare 
in camera sau apartament ;Masă: Demipensiune (mic dejun și cină) ; Transfer cu barca de la Murighiol – 
Sfântu Gheorghe, dus – întors ;  Excursie la Garla Turceasca ; Plimbare cu bicicleta ; Pescuit în incinta 
resortului și undițe (1 undita / persoana / 1 zi) ; Masaj de relaxare (1 sesiune / adult: 45 minute);  Acces 
la Entertainment Center (biliard, tenis de masă, carți de joc, table, Darts), Kids Club (loc de joacă exterior 
si interior), Lotus Spa (saună uscată), Sală Fitness, Jacuzzi exterior, Cinema Paradiso (proiectii de film in 
fiecare seara) – in limitele impuse de autoritati; Condiții: Oferta este valabila in perioada 28.09 - 
31.10.2020, în limita pachetelor allocate; Ședere minimă: 4 nopți;  Tarifele sunt exprimate in euro si 
conțin TVA;  Ofertele speciale nu se cumulează; Pentru plimbarea cu bicicleta este necesara programare 
(la receptia resortului); echipamentele se pot inchiria pentru max. 2 ore pe durata sejurului. 

BALTENII SE SUS – COMUNA BESTEPE 
Resort Hotel Wels  4* 

                                                               TARIF LEI / CAMERA     
                                                        01.09.2020 – 31.10.2020 

Servicii  vineri - sambata duminica - joi 

Loc in camera dubla twin / noapte 
cazare cu MD 

290 280 

Loc in camera dubla in regim de single / 
noapte cazare cu MD 

230 223 

Loc in camera dubla  matrimoniala (cu 
vedere la Dunare , supliment inclus )/ 
noapte cazare cu MD 

327 316 
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Loc in camera dubla  matrimoniala in 
regim de single (cu vedere la Dunare , 
supliment inclus )/ noapte cazare cu MD 

275 267 

Loc in doubling (2 camere duble twin cu 
baie separate cu hol comun ptr 4 pers 
)/noapte cazare cu MD 

556 537 

Loc in doubling in regim single  (ptr 2 
pers )/noapte cazare cu MD 

448 433 

Oferta speciala platesti 4 nopti si stai 5 
nopti , camera dubla twin – cazare cu 
MD SI FISA CONT 1200 LEI /SEJUR  

2360 2320 

ATENTIE – SUPLIMENTUL PENTRU CAMERE CU VEDERE LA DUNARE ESTE DE 20,00 RON / NOAPTEA DE 

CAZARE 

MAHMUDIA 

Mon Jardin 4* 

                                                               TARIF LEI/ CAMERA     

Servicii  01.10-31.10.2020 01.11-31.12.2020 

Loc in camera economy/noapte  cazare  340  260 

Loc in camera dubla standard/noapte 
cazare  

370 280 

Loc in camera dubla standard cu vedere 
la Dunare / noapte cazare  

420 310 

Loc in camera family /noapte cazare  460 360 

Loc in apartament /noapte cazare 490 390 

 

Pensiunea Casa Teo 4* 

                                                               TARIF LEI/ CAMERA     

Servicii  01.10-30.10.2020 

Loc in camera dubla/noapte  cazare cu 
MD 

290 

Loc in camera single(fara vedere la 
Dunare) /noapte cazare cu MD  

225 

Loc in apartament / noapte cazare cu 
MD 

320 

Loc in camera dubla (cu vedere la 
Dunare)/noapte cazare  

310 

Loc in suita(cu vedere la Dunare) 
/noapte cazare 

340 

Copiii cu vârsta între: 0-6 ani beneficiaza de gratuitate la cazare daca folosesc paturile existente. 
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 ( exceptand canapeaua in apartemente) 6-16 ani/adulti se foloseste un pat suplimentar/canapea 

extensibila - tarif 50 lei/persoana/noapte 

MURIGHIOL 

Complex Peninsula Resort 4* 

                                                               TARIF LEI/ CAMERA  /SEJUR   
                                                             OFERTA CRACIUN 2020 

Servicii  23.12-27.12.2020 

Pachet Craciun 2020 - camera single cu 
DP 

1350 

Pachet Craciun 2020 - camera dubla cu 
DP 

2600 

Pachet Craciun 2020  apartament 
(maxim 4 persoane ) cu DP  

4400 

Oferta include : 23 decembrie – ora 19.00 cina:gustarea casei, crap la gratar, cartofi natur, placinta cu 
dovleac si nuca, paine, cafea, vin, tuica; 24 decembrie :08.00-10.30 mic dejun; 12.00-16.00 taierea 
porcului; 19.00 cina : icre, crap, grujon de salau, castraveti, salau cu ciuperci, mamaliga, strudel cu mere, 
paine, apa, cafea, vin, tuica; 25 decembrie :08.00-10.30 mic dejun; 19.00 cina: platou de craciun ( toba, 
lebar, carnati, telemea, castraveti, jumari)friptura de porc/cartofi la cuptor cu rozmarin, sarmale cu 
mamaliga si smantana, salata de muraturi, prajitura casei, paine, apa, cafea, vin, tuica; 26 decembrie 
:08.00 – 10.30 mic dejun; 19.00 cina: bulete cascaval, sunca de casa, icre crap1/2, castraveti, saramura de 
stiuca, placinta cu branza si stafide, paine, apa, cafea, vin, tuica; 27 decembrie: 08.00-10.00 mic dejun. 
Accesul gratuit piscina si sauna. 

Complex Cormoran 3* 

                                                               TARIF LEI/ CAMERA  /SEJUR   
                                                             OFERTA PASTE 2021 

Servicii  30.04.2021-03.05.2021 

Pachet Paste 2021 - camera single cu PC 1046 

Pachet Paste 2021 - camera dubla cu PC 1731 

Pachet Paste 2021 – camera tripla (3 
persoane) cu PC  

2350 

Servicii incluse in program: - Cocktail de bun sosit ;- cazare in Hotel sau Vile Tip A;  - pensiune completa 
in sistem bufet suedez conform program, apa plata tip La Fantana; - bauturi incluse in dejunul traditional 
de Paste: ½ l apa minerala/plata, ½ l vin alb sau rosu, cafea (automat); - excursie conform program ; - 
transfer dus-intors Murighiol – Cormoran Resort – Murighiol; - parcare autoturism in Parcare Cormoran 
Murighiol ; - transfer pentru Slujba de Inviere ; - 2 piscine in aer liber cu sezlong si prosop gratuit, in 
limita locurilor disponibile ; - loc de joaca amenajat pentru copii ; acces gratuit, in limita locurilor 
disponibile, la sala de fitness, la club/discoteca ; acces gratuit la cele 2 terenuri sport 
(tenis/baschet/volei), mese ping-pong; - internet wi-fi parter hotel, terasa hotel, centrul de agreement ; 
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- muzica traditionala la una dintre mesele servite; Nu sunt incluse:- taxa ARBDD, se schita online de 
fiecare client direct catre ARBDD (5Ron/zi; 15Ron/saptamana; 30 Ron/an); 

                                                               TARIF LEI/ CAMERA   
                                                             OFERTA PASTE 2021 

Servicii  16.10.2020 – 30.11.2020 

Loc in camera single/noapte cazare cu 
DP+TRANSFER 

269 

Loc in camera dubla/noapte cazare cu 
DP+TRANSFER 

417 

Loc in camera tripla (3 persoane 
)/noapte cazare cu DP+TRANSFER 

493 

Loc in camera garsoniera(2 
persoane)/noapte cazare cu 
DP+TRANSFER 

449 

Loc in apartament Vile B 3*(minim 4 
persoane/apt) /noapte cazare cu 
DP+TRANSFER 

898 

Servicii gratuite pentru clienti cu servicii rezervate de cazare:- transfer Murighiol-Cormoran Resort-
Murighiol, conform programului; - parcare autoturism/microbuz/autocar, in parcarea Cormoran ; - cana 
fierbator pentru prepare ceai/cafea in fiecare camera ; - cocktail de bun venit; - accesul la cele 2 piscine 
descoperite cu sezlong si prosop,in limita stocului disponibil; - utilizarea bicicletelor, in limita stocului 
disponibil, pentru plimbari in complex; - accesul la locul de joaca amenajat pentru copii; - accesul, in 
limita locurilor disponibile, la sala de fitness; accesul la cele 2 terenuri de sport (tenis/baschet/volei), 
mesele de ping-pong,billiard si badmington, inclusiv echipamentul sportiv (rachete,palete, mingi etc); - 
internet wi-fi parter hotel, terasa-piscina hotel,piscina-resturant centrul de agrement; - acces gratuit la 
club/discoteca; Servicii cu plata: - dejun: à la carte sau bufet suedez; Dejun bufet suedez = 60 Ron/pers 
adulta; - taxa ARBDD, se achita online de fiecare client direct catre ARBDD (5 Ron/zi ; 15Ron/saptamana; 
30 Ron/an); - taxa locala, taxa parcare auto pentru cei care nu au servicii de cazare rezervate 
(15Ron/autoturism/24 ore) – se platesc la fata locului; - bauturile racoritoare si alcoolice; - serviciile de 
masa suplimentare programului; - excursiile organizate, inchirierea de ambarcatiuni;            - inchiriere 
jocuri (table, remi, carti joc etc.); - produse de uz personal (pentru igiena personala, creme solare, 
produse anti-tantari medicamente in caz de urgente, suveniruri etc.); - undite, monturi pentru undite; 
momeala pescuit. 

                                                               TARIF LEI/PERSOANA/ CAMERA   
                                                            

Servicii  12.03-30.01.2021 
17.10-30.11.2021 

03.05-17.07.2021 
13.09-16.10.2021 

18.07-14.09.2021 

Loc in camera single/noapte cazare cu 
DP+TRANSFER 

269 296 334 

Loc in camera dubla/noapte cazare cu 
DP+TRANSFER 

208 236 269 

Loc in camera tripla/noapte cazare cu 
DP+TRANSFER 

181 198 230 
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Loc in camera garsoniera/noapte cazare 
cu DP+TRANSFER 

225 247 285 

Loc in apartament Vile B 3*(minim 4 
persoane/apt) /noapte cazare cu 
DP+TRANSFER 

230 263 307 

 

                                                               TARIF LEI/ CAMERA /SEJUR 
                                                             4 NOPTI CAZARE CU DP  

Servicii  12.03-30.01.2021 
17.10-30.11.2021 

03.05-17.07.2021 
13.09-16.10.2021 

19.07-14.09.2021 

Pachet  camera single- cazare cu DP , 4 
nopti 

920 1052 1227 

Pachet camera dubla - cazare cu DP, 4 
nopti 

1402 1577 1835 

Pachet camera tripla (3 persoane )- 
cazare cu DP, 4 nopti 

1840 2103 2432 

TARIFELE SUNT DE PERSOANA/SEJUR SI SUNT VALABILE PENTRU UN SEJUR DE MINIM 5 ZILE (DATE DE 
INTRARE: DUMINICA SAU LUNEA, IESIRE JOIA SAU VINEREA). TARIFELE NU SUNT VALABILE IN PERIOADA 
SARBATORILOR DE: PASTE, 1 MAI, 1 IUNIE, RUSALII. 

Servicii incluse:- cazare in Hotel sau Vile Tip A;- servicii masa demipensiune (mic dejun si cina). 

TULCEA 

Hotel City 3* 

                                                               TARIF EURO/ CAMERA   
                                                              

Servicii  09.10.2020 – 01.03.2021 

Loc in camera single/noapte cazare cu 
MD 

32 

Loc in camera dubla/noapte cazare cu 
MD 

40 

Loc in camera dubla twin/noapte cazare 
cu MD 

40 

Loc in camera tripla/noapte cazare cu 
MD 

48 

Loc in camera single superior/noapte 
cazare cu MD 

45 

Loc in camera dubla superior/noapte 
cazare cu MD 

50 
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Tarifele includ micul dejun; Tarifele sunt exprimate in EURO; De asemenea tarifele se pot schimba pe 
timpul sezonului, in acest caz va vom anunta in prealabil; Facilitati si servicii: camere largi si spatioase 28 
mp, personal calificat, CaTv, telefon international, minibar, internet gratuit in camera, room-service, 
Restaurant, Bar, parcare gratuita, sala de conferinte, clima si internet wireless in restaurant, receptie si 
sala de conferinte, lift , baie cu dus in camere, incalzire centrala proprie, seif receptie, terasa; Serviciile 
de cazare trebuiesc achitate pana la iesirea clientilor din unitate. 

 

 

 

 


