
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croaziera de 3 nopți, 4 zile cu Hotel Plutitor Splendid 
 

ZIUA 1 
 

• Îmbarcarea oaspeților în șalupe de la Murighiol către Crișan - Dunărea Veche, 

aproximativ o oră și jumătate de mers cu șalupele printr-o salbă de lacuri și 

canale foarte frumoase din Delta Dunării. Ajunși la hotel are loc cazarea pe 

hotel și informarea oaspeților asupra desfășurării programului și a traseului 

turistic 

• Dupa ce oaspetii sau instalat hotelul pleaca cu turistii la bord catre orasul 
Sulina , la ora stabilita are loc servirea pranzului.  

• După servirea prânzului până la servirea cinei pot avea loc activități la libera 
alegere: pescuit, plimbări cu barca până la gura de vărsare a Dunării în Marea 

Neagră , vizitarea Farului Vechi, vizitarea Cimitirului Piraților.  
• Servirea cinei.  
• Activități la alegere, plimbări pe faleza orașului Sulina, discotecă, 

karaoke, bal mascat. 
 

ZIUA 2 
 

• Servirea micului dejun la ora solicitata în timp ce hotelul se deplasează în 

croazieră către  satul pescaresc Caraorman unde vom înnopta.  
• Servirea prânzului  

• Activități la libera alegere: pescuit, plimbari cu barca pe lacurile Puiu, Puiulet, 
Erenciuc, Litcov.  

• Servirea cinei.  
• Activități la alegere, plimbări prin satul Caraorman , discotecă, 

karaoke, bal mascat.



ZIUA 3  
 

• Servirea micului dejun la ora solicitată în timp ce hotelul se deplasează către 

satul pescăresc Mila 23, unde vom înnopta.  
• Servirea prânzului.  
• Activități la alegere, pescuit, plimbări cu barca și vizitarea coloniilor de pelicani 

din lacurile: Bogdaproste, Trei Iezere, Matita, vizitarea Mănăstirii Stipoc.  
• Servirea cinei. 
• Activități la alegere: discotecă, karaoke (Cor Lipovenesc optional).  

 
 

ZIUA 4  
 

• Servirea micului dejun la ora solicitată în timp ce hotelul se deplasează pe 

brațul Dunărea Veche către localitatea Crișan, locul unde ne vom lua la 

revedere de la oaspeții noștrii cu speranța revederii. Vom îmbarca oaspeții în 

șalupe și ne vom deplasa către localitatea Murighiol, locul de unde am preluat 

oaspeții la începerea sejurului.  
 

  Costul acestui sejur este de 120 euro/noapte/persoană. 
 

       Vă așteptăm cu drag la bordul hotelului nostru! 


