
BUCOVINA ȘI DELTA DUNĂRII

5 zile
incepand cu 

179 €

Itinerar:

Ziua 1. Bucuresti - Brasov - Cheile Bicazului - Piatra Neamt

Plecare din Bucuresti spre Piatra Neamt, via Brasov. Pe drum, oprire 
pentru a vizita orasul Brasov. Continuarea traseului spre Piatra Neamt si 
traversarea impresionantului Cheile Bicazului. Noaptea, cazare la hotel 
sau pensiune din zona Piatra Neamt.

Ziua 2.Mănăstirile Bucovinei

Mic dejun. Plecare cu autocarul pentru vizitarea celebrelor mănăstiri 
din Bucovina: Mănăstirea Agapia, Mănăstirea Voroneț și Mănăstirea 
Humor. Noaptea, cazare la hotel sau pensiune din zona Piatra Neamt.

Ziua 3.Piatra Neamt - Galati - Tulcea
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Mic dejun. Continuarea vizitei la Tulcea. Sosire in Tulcea si timp liber 
pentru vizitarea Muzeului Deltei sau pentru plimbare pe faleza. 
Noaptea, cazare la hotel sau pensiune din zona Tulcea.

Ziua 4.Delta Dunării

Mic dejun. Plecare din portul Tulcea din Karpaten Princess spre Mila 23 
pentru o croaziera minunata in inima Deltei Dunarii. La bordul 
ambarcațiunii, ghidul însoțitor vă va oferi o mulțime de informații despre 
flora și fauna impresionantei rezervații naturale. În timpul croazierei, puteți 
lua prânzul în restaurantul de la bord sau puteți admira peisajele naturale 
unice la plimbare cu barca. Noaptea, cazare la hotel sau pensiune din zona 
Tulcea.

Ziua 5.Tulcea - Bucuresti

Mic dejun. Timp liber sau optional excursie cu barca cu motor prin 
canalele Deltei*, unde veti putea observa in detaliu flora si fauna 
impresionante care fac Delta Dunarii parte a Patrimoniului UNESCO. 
Dupa-amiaza, plecare spre Bucuresti. Sosire in Bucuresti dupa-amiaza.

Preturi

Plecări 06/04 04/13 05/11 06/08 22/07 08/17 07/09 10/26
Preț pe persoană (DZ/HP) 179 € 179 € 189 € 189 € 199 € 219 € 199 € 179 €

Tur rapid cu barca 35 € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 €
Supliment demipensiune 49 € 49 € 49 € 49 € 49 € 49 € 49 € 49 €

Ce include:

• 4 nopti cazare in hoteluri de 3*
• Cazare si mic dejun
• Mica croaziera prin Delta Dunarii cu barca Karpaten Princess
• Asistența macaralei vorbitoare de spaniolă

• Transport cu autobuz/microbuz modern conform programului

Nu include:

Asigurare de calatorie

Nimic din ce nu este specificat în secțiunea „Ce este inclus”


