
 
 
 
 
 
 
 
 

Delta Dunării 
Excursie 3 zile 

 
 
 
 

Program 
 
Acvariul Tulcea 
 
Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării este de fapt vechiul Muzeu de Ştiinţele Naturii Delta Dunării, amenajat 

după standarde constructive şi muzeistice moderne. Acvariul, ce are deja şi o firmă nouă, asta deoarece foarte 

mulţi turişti treceau pur şi simplu pe lângă clădire în căutarea acvariului, nelămuriţi de inscripţia Centru 

ecoturistic. În acvariu trăiesc peste 50 de specii de organisme acvatice în 27 de bazine amenajate cu cu decoruri 

specifice ecosistemelor acvatice dulcicole şi marine. Există un acvariu cilindric în mijlocul căruia poţi intra şi te 

simţi ca şi cum ai plonja în adâncurile unei mari populate de vietăţi încântătoare, precum şi un tunel de sticlă 

pe sub cel mai mare bazin (45 tone) care adăposteşte sturionii. 
 
Delta Dunarii 
 
Fiind a treia ca mărime din Europa, și pe locul 22 la nivel mondial, Delta crește an de an cu aproximativ 
40 m². În momentul de față suprafață deltei este de peste 5 700 km². Din toată această  suprafață doar 
10% este reprezentată de uscat. Peste 3 000 km² sunt reprezentați de ecosisteme naturale acvatice și 
terestre, destinate reconstrucției ecologice. Aceste zone sunt incluse în patrimoniul UNESCO, în cadrul 
programului Omul și Biosfera. În Delta Dunării sunt întâlnite 30 de habitate protejate la nivel european, 
dintre care 8 sunt strict protejate, unele dintre acestea fiind întâlnite doar în România. 
 
Cormoran Resort 3* 
 
CONFORT, pentru ca va puteti caza in hotelul de 3 stele. TRADITIE, pentru ca puteti opta pentru una 
dintre vilele specifice zonei. Pentru ca vacanta in Delta Dunarii sa fie perfecta, in cadrul CORMORAN 
RESORT regasiti doua restaurante, bar, club, cinci sali de conferinta, sala de finess, sauna, biliard, 
tenis de masa, doua piscine si terenuri de sport (tenis, volei, fotbal, baschet). 
 
Ziua 1 | Bacau – Focsani – Braila - transfer bac Smardan (Macin) – Tulcea – Murighiol – 
transfer pe apa la Uzlina (cazare) 
 
Obiective turistice propuse: 
 

 Acvariu Tulcea
 
Cazare si cina Complex Cormoran. 

 
Ziua 2 | Excursii cu barca in Delta Dunarii 
 
Obiective turistice propuse: 
 

 Delta Dunarii

 
 
 
 
 

Plecări:  
10.05; 13.09; 11.10 

(2 nopți / 3 zile) 
 

Plecare din Bacău 
 

1250 Lei/pers. 
 

(loc în cameră dublă/triplă)  
 
 

 
SERVICII INCLUSE 

 
• Transport cu autocar licentiat 
• 2 nopti cazare in Complex CORMORAN 3*  
• 2 mic dejun, 1 pranz, 2 cine la restauratul 

hotelului 
• 2 excursii cu barca in Delta Dunarii 
 

SERVICII NEINCLUSE 
 
• Taxe de intrare la obiectivele turistice si 

nici ghizii locali pentru acestea 
• Alte mese decat cele incluse 
 
Grup minim: 40 platitori (pentru mai 
putini platitori tariful se recalculeaza) 
 

CONDIȚII FINANCIARE 
 
TERMENE DE PLATĂ - OFERTA STANDARD: 

 
- 30% din prețul pachetului turistic în 2 zile 

de la înscriere sau emitere factură;  
- 30% din prețul pachetului turistic cu minim  

30 zile înaintea plecării;  
- 40% din prețul pachetului turistic cu minim  

15 zile înaintea plecării. 

 
Prezentul program este parte integrantă a 
contractului de prestări servicii. 

 
Mic dejun, 1 excursie (3 ore), masa de pranz, 1 excursie (2 ore), cina + cazare Complex Cormoran. 

 
Ziua 3 | Transfer pe apa Uzlina – Murighiol – Tulcea – Smardan (Macin) – transfer bac Braila – Focsani – Marasesti – Bacau 
 
Plecare spre casă după micul dejun. 
 
Obiective turistice propuse: 
 

 Mausoleul Eroilor de la Marasesti 


