OFERTĂ SPECIALĂ

„Gulliver Delta Resort 4* - Murighiol“

Gulliver Tours vă propune un sejur de neuitat de 4 sau 5 zile în
Murighiol – poarta de intrare în Delta Dunării la un preț special. Față de
tarifele din tabele de mai jos, pentru membrii Federației Sindicatelor din
Educație „SPIRU HARET“ se mai oferă o reducere de 10%. Pentru a
beneficia de această ofertă, membrii de sindicat trebuie să solicite la tel.
0731.880.380 codul promoțional de reducere.
SE POATE PLĂTI ȘI CU TICHETE DE VACANȚĂ!

Tarife EARLY BOOKING vara 2018
Reducere de pana la 45% pentru membrii FSE „SPIRU HARET“
str. Tunari, nr. 41, sect.2, Bucureşti-Romania, tel. 004.021.2102409, fax.004.021.2104165
str. Justiţiei, nr.65, sect.4, Bucureşti-Romania, tel. 004.021.3371140, fax.004.031.8150025
email: office@fsespiruharet.ro

Gulliver Delta Resort 4* - Murighiol
Tarife EARLY BOOKING vară 2018 – Reducere până la – 35%
Zi de intrare pachet de 4 zile/3 nopţi: JOI
Date intrare
WEEKEND ÎN DELTA PENTRU TOŢI

TARIF
All Inclusive

15.03; 22.03; 29.03; 09.04;

Early Booking 35%
898

584
Early Booking 35%
1058

12.04; 19.04; 26.04; 11.10; 18.10;

688
Early Booking 35%
1138

03.05; 10.05; 17.05; 04.10

740
Early Booking 35%
1258

24.05; 31.05; 07.06; 14.06; 27.09;

818
21.06; 28.06; 05.07; 12.07; 06.09; 13.09; 20.09;

Early Booking 35%
1338

870
19.07; 26.07; 02.08; 09.08; 16.08; 23.08; 30.08;

Early Booking 35%
1458

948

Zi de intrare pachete 5 zile/4 nopţi: DUMINICA
Date intrare
DELTA PENTRU TOŢI

TARIF
All Inclusive

18.03; 25.03; 01.04;

Early Booking 35%
1018

662
Early Booking 35%
1198

15.04; 22.04; 14.10; 21.10;

779
Early Booking 35%
1278

06.05; 13.05; 20.05; 16.09; 23.09; 07.10;

831
Early Booking 35%
1398

03.06; 10.06; 17.06; 30.09;

909
Early Booking 35%
1478

24.06; 01.07; 08.07; 15.07; 02.09; 09.09

961
Early Booking 35%
1598

22.07; 29.07; 05.08; *12.08; 19.08; 26.08

1039
2

TARIFUL INCLUDE:
- Transport cu autocarul București - Murighiol – București;
- Cazare (conform programului ales);
- Masă în regim All inclusive tip bufet. Toate mesele de prânz și cină conțin atât preparate
cu specific local (prin rotație, servim storceag, saramură, plachie, plăcintă dobrogeană,
pește prăjit, pește la grătar, tartine cu icre etc.) cât și preparate tradiționale pe bază de pui,
porc sau vită. La prânz se fac două feluri de ciorbă: din pește și din preparate fără pește.
- Gustarea compusă din fursecuri și ceai la samovar (între orele 11:00 – 12:00);
- Gustarea lipovenească de la ora 17:00;
- Pachetul de băuturi All inclusive cuprinde: bere la dozator, sucuri neacidulate, apă plată,
vin alb, vin roșu, cafea;
- Surpriza de Bun Venit! (întâmpinare cu icre și țuică la intrare);
- Acces gratuit la piscină (prosop de plajă, șezlong și umbrelă incluse);
- Posibilitatea de a pescui de pe pontonul hotelului;
- Foc de tabără presărat cu povești;
- Acces gratuit la locul de joacă pentru copii;
- Posibilitatea de a practica următoarele activități: badminton, fotbal în iarbă, tenis de
masă, fotbal de masă, șah, table, darts, carti de joc, rummy, polo, volei etc.
TARIFUL NU INCLUDE:
 taxa ARBBD de intrare în rezervaţia Delta Dunării – 15 lei/persoană ( se achita în
agenţie)
Ofertele sunt valabile pentru plata unui avans de 30% la inscriere si diferenta pana la 31
mai 2018!
Nota:
Cazarea in perioada sarbatorilor (Sfanta Maria) se taxeaza cu un supliment de 100% din
totalul pachetului.
REDUCERI/ SUPLIMENTE:
 infantii au gratuitate fara loc in autocar
 1 copil 2 -7 ani, achita 150 lei/in camera dubla ( fara pat suplimentar)
 1 copil 2 – 6.99 ani cazat in cameră dublă cu pat suplimentar – reducere 65% din tariful
de adult
 1 copil 7-13.99 ani cazat in cameră dublă cu pat suplimentar, reducere 30% din tariful
de adult
 al doilea copil 2-6.99 ani, în camera dubla cu al doilea pat suplimentar reducere 80%
din tariful de adult
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 al doilea copil 7-13.99 ani cazat in cameră dublă cu al doilea pat suplimentar – reducere
70% din tariful de adult
 al 3-lea adult in pat suplimentar in cameră dublă are reducere 30%

Descriere Gulliver Delta Resort 4* - Murighiol

Pe malul apei, la marginea localității Murighiol , într-un cadru natural de excepție, se află
Gulliver Delta Resort 4* (fost La Lipoveanu 4*). Complexul este nou (parțial dat în folosință în
2016, parțial în 2018) și are elemente arhitecturale inspirate din vechile conacuri lipovenești.
Oaspeții săi se bucură aici de servicii turistice inspirate din tradițiile culinare, folclorice sau
de design interior ale vechile comunități de pescari staroveri, stabiliți la gurile Dunării în
urma pribegiei de pe vreamea lui Petru cel Mare.
În restaurantul cu specific pescăresc grija pentru mâncarea proaspătă și sănătoasă este
întrecută doar de măiestria bucătarilor în a desăvârși gustul renumitelor preparate locale.
Pentru zilele în care ne încărcăm bateriile, putem opta, printre altele, pentru relaxarea la
piscină, răsfățul cu ceai la samovar sau tolănitul în hamace. Copiii au la dispoziție un loc de
joacă și toată lumea se poate delecta cu jocuri precum: tenis de masă, badminton, fotbal de
masă, fotbal în iarbă, darts, șah, table, dar și de spectacolul numit ”Petrecere lipovenească” cu
foc de tabără.

Gulliver Delta Resort 4* este excelent amplasat pentru o serie de excursii dintre cele mai
interesante. Când vrem să savurăm farmecul Deltei Dunării, avem la dispoziție o flotă proprie
de șalupe rapide, acoperite sau descoperite, care ne poartă către cele mai tainice secrete ale
acestui paradis inclus în patrimoniul UNESCO. Din program nu lipsesc îndrăgitele excursii la
Sulina, Letea ori Sfântu Gheorghe.
Pasionaților de istorie le sunt puse la dispoziție microbuze pentru Cetatea Istria, Cetatea
Enisala (prima localitate atestată documentar, din România) sau Martirionul de la Niculițel –
singurul loc din lume unde au fost descoperite moaștele a 6 martiri creștini. Iar turiștii cu
înclinații cultural-religioase pot vizita, printre altele, Mânăstirea Celic Dere (unde se află
Icoana care se curăță singură), Mănăstirea Cocoș (locul care are una dintre cele mai frumoase
bisericuțe cu mozaicuri din Dobrogea) și Mânăstirea Saon (unde se afla o parte din moaștele
Sfintilor Vichente, Maxim Grecul, Inochentie Mitropolitul).
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Opționale Gulliver Delta Resort 2018
Nr Denumire

transport timp Scurtă descriere

1

Amurg în
Rezervație

Barcă

2

Barcă + 3 ore Petrecem în stil lipovenesc, asa cum doar gazdele 95
Petrecere
noastre stiu s-o facă, prin cântece, dansuri, voie bună
Lipovenească microbuz
și gustări surpriză, cu unul din ansamblurile locale de RON
lipoveni. De pe mese nu vor lipsi shut-urile de votcă,
ceaiul la samovar și piroskile. La plecare toți oaspeții
vor păstra amintirile frumoasele prinse-n fotografiile pe
care le fac costumați cu piese vestimentare din
garderoba portului popular lipovenesc.

3

Descoperă
Delta

Barcă

4

Martirionul
de la
Niculițel

Barcă + 3 ore Vizităm faimosul Martirion de la Niculițel, monument 115
unic, singurul loc din lume unde au fost descoperite
microbuz
moaștele a șase martiri creștini. Datează din secolul RON
al IV– lea. Aici se află celebra Manăstire Cocoș,
despre care se spune că are cea mai frumoasă biserică
decorată cu mozaicuri din toată Dobrogea. La
întoarcere facem și un tur de mașină al orașului
Tulcea.

5

Locuri Sfinte Barcă + 4 ore
microbuz
și istorie
creștină în
Dobrogea

6

Barcă
Misterele
pădurii Letea

Tarif
pers.

2 ore Facem o plimbare cu barca, înconjurați de atmosfera 85
romantică ce învăluie întregul ținut al Deltei în
preajma asfințitul, pentru a surprinde cu aparatul de RON
fotografiat splendidul spectacol de lumină și culoare.
Traseul de bază este: Canalul Uzlina – Lacul Uzlina –
Lacul Pojarnia – Lacul Chiril – Canalul Uzlina.

2 ore Ne plimbăm relaxați pe traseul Canalul Uzlina – Lacul 100
Isaccel – Lacul Durnoliapca - Lacul Isac - Canalul
Uzlina. Prilej ideal de a savura pe îndelete flora si RON
fauna unice în lume ale acestui colț de rai declarat
Patrimoniu UNESCO.

Martirionul de la Niculițel și Mănăstirea Cocoș 145
(unde se afla moastele celor 4 martiri creștini: Zotic, RON
Camasie, Filip și Atal), Mănăstirea Saon (unde se afla
o parte din moaștele Sfintilor Vichente, Maxim Grecul,
Inochentie mitropolitul) și Mănăstirea Celic Dere
(unde se afla Icoana care se curăță singură).

4 - 5 Excursia se realizează cu bărci moderne din flota
ore
proprie pe urmatorul traseu: Murighiol – Uzlina – Lac
Isac – Lac Isac 2 – Canal Litcov – Canalul Lung Crișan - Braț Sulina – Canal Magearu – Pădurea
Letea. Profităm de ocazie pentru a descoperi
comunitatea izolată de lipoveni autentici de la Letea,
pădurile de nisip cu stejari unici în Europa și, dacă
avem noroc, faimoasele herghelii de cai sălbatici.

5

210
RON

Excursia jeep safari este inclusă în preț. Se realizează
cu cărutele sau cu alte mijloace de transport acceptate
în plan local.
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Sulina,
orașul
piraților

Barcă

5 - 6 La Sulina (vechea capitală a piraților, unde se varsă 220
ore Dunărea în Marea Neagră) ne deplasăm pe traseul: RON
Uzlina – Lac Isac – Lac Isac 2 – Canal Litcov – Canalul
Lung – Crișan – Braț Sulina. Facem o plimbare pe
faleza care mai pastrează încă ceva din parfumul de
odinioară, vizităm Biserica cu mozaicuri, Vechiul
Far, muzeul renumitului scriitor Jean Bart etc. Timp
liber pentru plajă.
Transfer la plajă inclus în pret.

8

Barcă
Farmecul
plajelor
virgine de la
Sf. Gheorghe

5 – 6 Pornim către Sf. Gheorghe pe următorul traseu: Uzlina 220
ore – Brațul Sf. Gheorghe – sat Sf. Gheorghe – și retur prin RON
rezervație – Lac Roșu – Lac Roșuleț – Caraorman –
Uzlina. Vizităm micul sat pierdut între Dunăre și
mare, admirăm arhitectura locală și ne îndreptăm
către una dintre cele mai virgine plaje ale României.
Transfer la plajă inclus în pret.

9

Marele Tur
al Dobrogei
de Sus

Barcă + 8-10 Este prilejul ideal să vizităm unele dintre cele mai 270
importante obiective turistice din nordul Dobrogei. Din RON
microbuz
ore program nu lipsesc: Martirionul de la Niculițel,
Moaștele de la Mănăstirea Cocoș, Mănăstirea Celic
Dere, Lacul Razim, Cetatea Istria, Cetatea Enisala
(prima localitate atestată documentar, din România) etc.
Prânz tradițional inclus în preț.

10 Marele Tur
al Deltei
Dunării

Barca

7 - 9 Profităm de cea mai bună ocazie pentru a ne bucura, 350
ore într-o singură zi, de unele dintre cele mai interesante RON
atracții turistice ale Deltei Dunării. Un tur în care se
vizitează obiectivele turistice prezentate la excursiile:
Sulina, orașul piraților și Misterele pădurii Letea.

Excursia include: un prânz tradițional lipovenesc,
jeep safari cu atelajele locale la Letea și transferul din
centrul localității Sulina către plajă și retur.

NOU! La 2 excursii optionale cumparate la inscriere, a 3-a este gratuita!
**este gratuita excursia cu tariful cel mai mic dintre cele 3
Ofertele sunt valabile pentru rezervare si plata integrala pana la 31.05.2018!
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Pentru mai multe detalii:
GULLIVER TOURS/ BESTTOURISM
Ana Radulescu
Mobil: 0784.215.628
Email: ana.radulescu@besttourism.ro
Site: http://gulliverresort.ro/
Adresa: Bd. Nicolae Balcescu, nr 36, scara A, etaj 1, apartament 3, interfon 103
Sect. 1, Bucuresti, Romania 10055
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