Delta Dunării - Sfântu Gheorghe
Un tinut exotic, unde daca ai ocazia poti vedea peste 1830 de specii de copaci si plante, peste 2440 de
specii de insecte, 91 de specii de moluste,11 specii de reptile, 10 specii de amfibieni, 341 de specii de
pasarisi 44 de specii de mamifere, foarte multe dintre acestea fiind declarate specii unice si monumente
ale naturii. Si sa nu uitam ca in apele sale traiesc 133 de specii de pesti, ce constituie o sursa importanta
de hrana pentru pasari si mamifere acvatice precum si o importanta resursa stiintifica si economica.
Aici vom avea ocazia sa intalnesti la un loc toate speciile vegetal-lacustre ale Europei, ce se reflecta in
medii de viata multiple: vegetatia plutitoare submersa, vegetatia riverana ce se formeaza pe marginea
inundabila a baltilor si lacurilor, vegetatia de pajisti a grindurilor marine, vegetatia zonelor de saraturi si
a zonelor cu apa temporara.
Se asigura conditii de cazare si masa excelente, activitati sportive, recreative si distractive de aventura in
aer liber. Staff-ul este asigurat de persoane calificate in acest domeniu, absolventi a facultatii de
educatie fizica si sport, instructor speolog, instructor alpinist, ghid turistic. In taberele organizate de noi,
copiii sunt supravegheati permanent.
Ziua a I a 28 iulie
1.Ora 14.30- Plecare Gara CFR Baia Mare - Tulcea . CFR Călători S.A, principalul operator feroviar de
pasageri din România
Ziua a II a 29 iulie
1.Ora 13.30 Tulcea –imbarcarea pe Navrom Delta
Orasul Tulcea se afla situat in judetul Tulcea, fiind resedinta de judet a acestui judet, devenind la data
de 14 noiembrie 1878, capitala judetului cu acelasi nume, fiind cel mai important oras al Dobrogei.
2. Ora 18.30 - Sfantu Gheorghe, Delta Dunarii este o localitate unica din punct de vedere al turismului.
Intalnim plaje unde pasarile exotice poposesc iar caii alearga liberi. Intalnim insula Sahalin in perimetrul
careia sute de specii rare de pasari isi au adapostul. Mai vorbim despre canalul Erenciuc care este
SINGURA rezevatie de arin negru a Europei, dar si zona in care se adaposteste vulturul codalb, Sfantul
Gheorghe un traditional sat haholesc de la marginea Deltei Dunarii este alegerea ideala pentru cei care
vor sa scape de stresul cotidian si sa aiba parte de toate minunatiile pe care natura si omul le ofera: plaje
salbatice cu nisip fin, excursii romantice pe mare, la apus sau excursii pe lacurile si canalele din
apropiere, renumita gastronomie haholeasca, oamenii locului.

3.Ora 19.30 Cazare Descoperă unul dintre cele mai frumoase locuri din lume, unde Dunărea întâlnește
Marea Neagră. Green Village Resort îmbină aventura și natura sălbatică cu relaxare și confort, într-un
tărâm unic de vacanță: paradisul Deltei Dunării.

Ziua a III a 30 iulie
1.Ora 10.00 – Plimbare prin Sat, localitate situata in judetul Tulcea, la varsarea bratului Sfantu Gheorghe
in Marea Neagra, la o distanta de 120 km de Tulcea.
Localitatea a fost atestata documentar inca din secolul 14 , mentionata ca localitatea San-Giorgio, pe
harta genovezului Visconti. Ocupatia principala a oamenilor din comunitate este pescuitul, ce le asigura
hrana si reprezinta principala sursa de venit.

2.Ora 16.00 - Plimbarea pe plajă (este locul acela unde Dunărea se varsă în Marea Neagră). Situata la
aproximativ 3 km de localitatea Sfantu Gheorghe, plaja inca pastreaza farmecul unui loc virgin, putin
batut de piciorul omului, lucru datorat oarecum de accesul dificil pana in localitate.
Ziua a IV a 31 iulie
1.Ora 9.00 - Plimbări cu barca - Excursie de o zi, cu barca, in Delta Dunarii, cu plecare din Sf.Gheorghe si
punct de destinatie Satul Caraorman, cu vizitarea Padurii Caraorman, si un pranz autentic pescaresc in
satul Caraorman, intr-o gospodarie locala, foarte frumoasa.
Ce vedem la Caraorman
In satul Caraorman, sat de cazaci pescari, vedem o multime de case traditionale, construite din materiale
naturale (lemn, stuf si pamant) dar si cea mai vece biserica din Delta Dunarii, construita din aceleasi
materiale. Baltile sarate din interiorul grindului Caraorman atrag zeci de specii de pasari de tarm, unele
fiind greu de vazut in afara grindului.
Padurea Caraorman este prelungirea naturala a grindului Letea, fiind formate in acelasi timp si avand o
flora similara, stejari seculari crescuti pe teren nisipos, sarat, plante cataratoare ce dau un aspect
tropical acestor paduri, orhidee ce invadeaza pajistile si poienile padurii in lunile de primavara.
Durata acestei excursii este de:
 cca 4 ore pana la Caraorman,
 cca 2 ore dureaza vizitarea padurii
 1 ora pranzul
 drumul de intoarcere este de cca 3 ore

Ziua a V a 1 august
1.Ora 9.00
*Plaje, (Turistii ce viziteaza aceasta plaja, se grupeaza pe portiunea de la malul marii din dreptul
drumului de acces. Aici se poate bea un suc sau o bautura la rece de la vanzatorii ambulanti ce vin pe

plaja. Mergand inspre dreapta pe plaja, ajungi la gura de varsare a bratului Sfantu Gheorghe in Marea
Neagra. Mergand inspre stanga, ai km intregi de plaja virgina, acoperita cu nisip fin, asa cum nu mai
gasesti pe litoralul romanesc.)
* Pescuit,( Locati Canalu Tatarului Este locul cel mai accesibil din Sfantu Gheorghe unde se distreaza
toata lumea la pescuit.)
* Plimbare cu barca pe Canalele din imprejur, pe parcursul plimbarii puteti urmari numeroasele pasari
aflate in acest areal deosebit de frumos .
3. Ora de creație
4. Jocuri și concursuri
(* zi la alegere, de relaxare si buna dispozitie)
Ziua a VI a 2 august
Reintoarecre spre casa
1.Ora 7.00 Plecarea din Sf. Gheorghe spre Tulcea cu vaporul Navrom Delta
2. Ora 11.00 Debarcare in portul Tulcea…imbarcarea pe CFR Călători S.A,
Programul este orientativ el poate fi modificat in functie de starea vremii. Tabara va fi organizata cu
minim 22 pers. Perioadade desfasurare: 29 iulie - 3 August.2019. Sunt incluse: transportul+cazarea+ 3
mese pe zi + activitatile

