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R O M Â N I A  

Dobrogea și Munții Măcinului 
Cetatea Capidava – Topalu – Babadag – Tulcea – Delta de Sud – Sarichioi – Jurilovca – Cetatea Enisala – Cetatea Argamum – 

Lacul Razim – Cap Doloșman – Gura Portiței – Pădurea Letea – Grindul Caraorman – Munții Măcinului – Cerna – Hârșova 

269 € / persoană/ program 
 

 

D A T E  D E  P L E C A R E  

 15.05, 5.06.2023 

 

 

T A R I F U L  I N C L U D E   

 4 nopți de cazare la pensiune 4* în 

Murighiol, Delta Dunării 

 Mic dejun și cină + un pahar de apă și 

vin la masă 

 Seară dobrogeană cu program 

folcloric, muzică de petrecere și bucate 

alese 

 Vizite conform descrierii 

 Transport cu autocar/ microbuz 

modern, cu climatizare 

 Ghid însoțitor pentru întreaga perioadă 

 

 

T A R I F U L  N U  I N C L U D E  

 Asigurarea storno  

 Cheltuieli personale 

 Intrările la obiectivele turistice  

 Plimbarea cu barca 

 Excursiile opționale 

 

 

E X C U R S I I  O P Ț I O N A L E  

N E I N C L U S E  Î N  T A R I F  

 Pădurea Letea și satul Letea: 35 euro/ 

persoană (tariful nu include masa de 

prânz) 

 Grindul Caraorman și satul Caraorman: 

35 euro/ persoană (tariful nu include 

masa de prânz) 

 

Călătorim împreună prin legendarul tărâm dintre Dunăre și Marea cea 

Mare, străjuit de cei mai vechi munți ai României, Munții Măcinului și cel 

mai tânăr pământ al țării, Delta Dunării. Tărâm martor al unei istorii 

unicat, pe care o vom descoperi în fosta capitală dobrogeană a 

guvernatorilor otomani, în Satele Albastre ale rușilor lipoveni și în 

așezarea megleniților din România. Povestea nu are cum să nu-i 

cuprindă pe vechii greci și legenda nemuritoare a Argonauților sau 

frontiera marelui Imperiul Roman. Vom descoperi că spaţiul dobrogean 

aflat la confluenţa Orientului cu Occidentul este unul cosmopolit şi exotic. 

 

Ce te va încânta în această călătorie 

 Întâlnirea cu Satele Albastre și tradițiile vestiților pescari ai Deltei, 

lipovenii 

 Legende și artele dobrogene ale Imperiului Otoman și bunătățile bucătăriei 

musulmane de la Babadag 

 Plimbările cu barca pe canalele Dunării, navigând pe o apă de poveste 

făcută din covoare de nuferi colorați 

 Letea, tărâm de basm al cailor sălbatici și al naturii neschimbate de mâna 

omului 

 Dunele mişcătoare şi stejarii seculari de pe Grindul Caraorman 

 Capodoperele titanilor picturii și sculpturii românești ”ascunse” într-un sat 

de pe malul Dunării și povestea doctorului de țară care i-a strâns la un loc 

Frumusețea celor mai vechi munți ai României, Munții Măcinului  

 

Program 

 Ziua 1: București – Cetatea Capidava – Topalu – Babadag – Murighiol 

(aprox. 340 km) 

Pornim de dimineață spre Dobrogea și după câteva ore ajungem la probabil 

cea mai frumoasă cetate de apărare a frontierei Imperiului Roman, Capidava. 

Continuăm cu o vizită la muzeul rural de artă din satul dobrogean Topalu, 

unde suntem uimiţi să descoperim o colecție foarte valoroasă a celebrilor 

pictori români Tonitza, Luchian, Petrașcu, Pallady, Iser și lista ar putea 

continua. Apoi mergem spre Babadag, altădată reședința guvernatorilor 

otomani ai Dobrogei, unde vizităm cel mai vechi monument de artă 

musulmană din România, Geamia lui Ali Gazi Pașa și Casa Panaghia, astăzi 

Muzeul de Artă Orientală. După ce aflăm povestea marelui Sfânt Musulman 

Sari Saltuk Baba Dede, plecăm spre Murighiol, la porțile deltei, unde vom  fi 

găzduiți în următoarele patru nopți. 
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B I N E  D E  S ̦ T I U T   

 Plecările pe acest program se fac din 

Bucuresți, dimineata̦ la 7.00, de la 

Terminalul MementoBUS, situat in̂ 

spatele Autogării IDM, vis-à-vis de 

Magazinul IDM si̦ Gara Basarab (acces 

dinspre Șos. Orhideelor/ Pod Basarab).  

 Turisții se vor prezenta la locul de 

im̂barcare cu cel puti̦n jumătate de oră 

mai devreme fată̦ de orele de plecare.  

 Autocarele/ microbuzele 

transportatoare sunt moderne, 

echipate cu sistem audio-video, aer 

conditi̦onat, scaune rabatabile.  

 Ase̦zarea in̂ autocar/ microbuz va fi 

realizată de către ghidul in̂soti̦tor 

conform diagramelor de im̂barcare (in̂ 

functi̦e de ordinea in̂scrierii turisților).  

 Autocarul/ microbuzul face popasuri la 

aproximativ 3 ore.  

 Im̂barcarea/debarcarea turisților din 

microbuz/ autocar se face doar la 

stati̦ile autorizate de pe traseu.  

 Deși se fac toate eforturile pentru a 

opera tururile cum sunt prezentate, în 

unele ocazii (condiții meteo 

nefavorabile, drumuri blocate, etc.), 

poate fi necesar să facem modificări la 

traseu sau ordinea obiectivelor din 

itinerar, fără a se afecta structura 

generală a programului. 

 Grupul minim pentru a se organiza 

acest program sau excursia opti̦onală 

este de 20 persoane.  

 Excursia opti̦onală se achită la ghid, in̂ 

lei, la cursul BNR din ziua respectivă.  

 Tarifele excursiilor opționale includ 

transportul cu autocarul pe traseul 

indicat și ghidajul.  

 În cazul în care nu este altfel 

menționat, excursiile opționale nu 

includ vizite interioare ale obiectivelor, 

degustări sau mese de prânz. 

 Pentru excursiile cu barca, este necesar 

echipament corespunzător. Vremea în 

Delta Dunării poate fi schimbătoare. Pe 

Dunăre este posibil să ardă soarele sau 

să bată vântul. Pentru a ne simți bine, 

recomandăm echipamentul necesar: 

pelerină de ploaie, o bluză cu mânecă 

lungă, pălărie de soare, eșarfă, ochelari 

de soare, soluție împotriva insectelor, 

cremă de protecție solară. 



 Ziua 2: Tulcea (aprox. 80 km) 

Ridicăm ancora și pornim pe urmele patrimoniului din Tulcea, port dunărean 

ce a influențat, începând cu prima jumătate a secolului al XIX-lea, 

modernizarea Principatelor Române. Călătorim printre povești cu negustori, 

ingineri, funcționari, arhitecți și tot felul de alți burghezi dornici de 

îmbogățire și descoperim un oraș cu o bogată moștenire multi-etnică, 

varianta autohtonă a Babilonului la vremea aceea. Nu ratăm un prânz de 

pește pe faleza Dunării, poate chiar la restaurantul fondat de marele nostru 

campion Ivan Patzaichin. După prânz, vizităm Muzeul Deltei, pentru a afla 

mai multe despre geneza si evolutia, flora si fauna acestui loc unic, dar și 

Muzeul de Istorie și Arheologie, pentru a admira unul din tezaurele Hoardei 

de Aur, descoperire unicat în România. Nu pierdem șansa de a ne înviora 

urcând relaxat spre Monumentul Independenței, cel mai înalt punct al 

orașului pentru a ne bucura de panorama asupra Tulcei și brațelor deltei. 

 

 Ziua 3: Sarichioi – Jurilovca – Cetatea Enisala – Gura Portiței (aprox. 

130 km) 

După micul dejun plecăm spre Satele Albastre ale Deltei, Sarichioi și 

Jurilovca, numite așa datorită “albastrului deltaic” care îmbracă gospodăriile 

tradiţionale și pe care îl regăsim sub diverse forme în aceste două localităţi. 

În satele albastre se află cele mai mari comunităţi de lipoveni din România. 

Oamenii de pe aceste locuri sunt urmaşii ruşilor lipoveni exilaţi de prin 

părţile Donului şi Nistrului la începutul secolului al XIX-lea, care au refuzat să 

se supună regulilor canonice ale ţarului Petru cel Mare de modernizare a 

bisericii. Admirăm bisericile lipovenești de rit vechi din Sarichioi și Jurilovca 

și ne bucurăm de shopping-ul de basmale lipovenești pe o stradă a caselor 

albastre. Călătorim pe malul mării spre Cetatea Enisala, construită de 

negustori genovezi la sfârșitul secolului al XIII-lea, unul dintre cele mai bune 

perimetre din Europa pentru observarea păsărilor. De pe dealul unde se 

ridică cetatea, admirăm lacurile Babadag și Razim și natura sălbatică care le 

înconjoară. Poposim și la cea mai veche așezare de pe teritoriul românesc 

atestată într-un izvor antic, Argamum, orașul vechilor greci, unde se spune că 

ar fi poposit însăși corabia Argonauților. Continuăm explorarea Deltei de Sud 

și pornim pe apă, către ultima zonă de comunicare dintre Lacul Razim și 

Marea Neagră, Gura Portiței. Legănați de valuri, admirăm vestitul Cap 

Doloșman, insula Bisericuța, avanpostul fortificat al cetății Argamum și o 

dată acostați ne bucurăm de frumusețea plajei sălbatice de la Gura Portiței. 

 

 Ziua 4: Pădurea Letea sau Grindul Caraorman 

Vă invităm să participați la o excursie opțională de o zi (extracost), în timpul 

căreia vom savura Delta Dunării în toata splendoarea ei. Putem alege între 

două variante. Pădurea Letea, inexplicabila gazdă a unor specii de plante 

subtropicale și a ultimilor cai sălbatici din Europa și satul Letea, cel mai bine 

conservat sat pescăresc din România cu oferta îmbietoare a unui prânz de 

pește în stil ucrainean; sau Grindul Caraorman cu Multisecularul Stejar 

Îngenunchiat, suprinzătoarea Masă a Tăcerii și, bineînțeles, cu posibilitatea 

unui prânz pescăresc deltaic autentic. Indiferent de alegere, plimbarea e 

spectaculoasă, fiindcă vom trece prin canale mici, înguste, unde sălciile cresc 

direct din apă, prin canale croite printre stuf, uneori cât să încapă o barcă, 

prin luminișuri sau lacuri pline de “covoare” de nuferi. 

 
 Ziua 5: Murighiol – Munții Măcinului – Cerna – Hârșova – București 

(aprox. 350 km) 

Ne luăm rămas bun de la deltă și plecăm spre Munții Măcinului. Chiar la 

poalele munților oprim la un monument unicat în România, Basilica 

Paleocreștină de la Niculițel. Facem popas apoi în singurul sat de megleniți 

din România, la Casa Panait Cerna, probabil cel mai mare epigon al lui Mihai 

Eminescu. Traversăm Dunărea peste vadul folosit de oierii transilvăneni 

acum peste 200 de ani și ajungem în București pe seară. 
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R E D U C E R I & S U P L I M E N T E  

 Supliment SGL: 50 euro 

 Reducere a 3-a persoană: 10 euro 

 Copil 0-2.99 ani: gratuit 

 Copil 3-11.99 ani: plătește doar 50 

euro (în cameră cu 2 adulți, fără pat 

suplimentar) 

 Persoanele cu vârsta sub 55 ani 

beneficiază de aceleași tarife la 

programele Senior Voyage România 

 

O B S E R V A Ț I I   

 Tariful afișat este pentru loc în 

cameră dublă. 

 Partajele pot fi onorate. La solicitarea 

expresă a turistului, cazarea se poate 

face într-o cameră dublă, care va fi 

partajată cu un alt turist, ales în mod 

aleatoriu de agenția de turism, dintre 

ceilalți turiști care își exprimă această 

opțiune.  

 Hotelul menționat în acest program 

poate fi modificat, în acest caz agenția 

oferind o alternativă similară. 

 Clasificarea pe stele a unităților de 

cazare este cea oficială pentru țara 

vizitată și respectă standardele locale.  

 Distribuirea camerelor se face la 

recepție și orice problemă legată de 

amplasarea sau aspectul camerei se 

rezolvă de către client direct la 

recepție, asistat de reprezentantul 

agenției.  

 

P U N C T E  D E  I ̂M B A R C A R E  

  Bucuresți 

 

Pensiunea Laguna Albastră 4 
www.pensiunealagunaalbastra.ro 

 

 Localizare 

Aflată în vecinătatea satului Murighiol, pe malul Dunării, pensiunea Laguna 

Albastră oferă servicii catalogate la 4 margarete într-un cadru complet special. 

Frumusețea naturii din Delta Dunării intră în perfectă armonie cu o 

construcție care îmbină confortul cu stilul zonei. 

 

 Facilitățile pensiunii 

Laguna Albastră include un restaurant cu specific românesc, piscină în aer 

liber, cu şezlonguri şi umbrele, un bar la piscină, grădină cu facilităţi de grătar 

şi o terasă în aer liber. Meniul restauratului este foarte diversificat și oferă 

preparate specifice zonei, având la bază peștele, dar și preparate tradiționale 

românești. 

 

 Facilitățile camerelor 

Camerele oferă balcon cu vedere la râu sau către lac, acces gratuit la internet, 

TV cu ecran plat prin cablu, aer condiționat, minibar și uscător de păr. 

 

   

  
 

 

 

 


