
Program #DeltaExplorer Tur Culinar 30 august – 02 septembrie 2018

Ziua 1: 30 august 2018– Bun venit in Delta!

La ora 15:30 ne intalnim cu totii la Port Aval – Tulcea si mergem in localitatea Mila23 cu
barca cu motor. Ora efectiva de plecare cu barca este ora 16 asa ca toata lumea este
asteptata in Port Aval inainte de aceasta ora (cei care nu ajung pana in ora 16 vor pierde
transferul catre Mila 23; alt transfer cu barca in aceeasi zi nu mai este).

Vom merge pe unul dintre cele mai frumoase trasee din Delta Dunarii, traseul turistic nr 1
(Canal 36, Garla Sireasa, Garla Sontea, Canalul Olguta, Dunarea Veche – Sat Mila23.

Dupa ce ajungem in Mila 23 facem o plimbare prin sat in cautarea de case traditionale si
oameni cu figuri autentice pentru a descoperi in acest fel Delta. In plus, vom vizita Muzeul
Ivan Patzaichin aflat aici (in aer liber). Nu stiu daca stiai insa aici la Mila 23 s-a nascut Ivan
Patzaichin iar locuitorii satului sunt foarte mandri sa ii mentioneze numele. Mai mult decat
atat, Mila 23 si satele Deltei au dat lumii mai multi olimpici iar in cadrul acestui muzeu ii
vom descoperi pe toti.

Cazarea in Mila 23 o avem asigurata la Pensiunea Casa Pescarului 3* , una din pensiunile
Premium din portofoliul partenerilor nostri din Delta. Confirm ca am testat personal
pensiunea iar pe langa conditiile de cazrae foarte bune trebuie sa mentionez si mancarea
care este  excelenta. Ne cazam in camere duble (exista posibilitatea de cazare in camera
single daca se doreste), cu baie proprie. 

Seara avem pregatita o masa pescareasca traditionala cum numai in Delta se poate face.
Cina este insotita de o degustare de vin supriza: vom incerca vinurile Cramei Sarica
Niculitel, una dintre putinele crame ale Deltei Dunarii.



Ziua 2: 31 august 2018– Invatam sa gatim specialitati culinare din Delta + plimbare
cu barca

Dupa micul dejun ne impartim pe 2 echipe: masa de pranz va fi pregatita de prima echipa,
iar cea de seara va fi pregatita de echipa a doua. In ambele cazuri vom avea ajutor de
incredere in gazda noastra, Cati, care gateste excelent. Stiu sigur de pe acum ca va iesi
delicioasa!

In timp ce prima echipa ramane la pensiune pentru a gati alaturi de gazda noastra, cea de-
a doua echipa face o plimbare cu barca pe lacurile din imprejurimi. 

La pranz echipa care a fost la plimbare vine la pensiune pentru a savura masa de pranz
pregatita cu multa indemanare de colegii din prima echipa. Dupa ce ne bucuram cu totii de
mancarurile specifice Deltei, facem schimb de echipe si continuam treaba: echipa care a
fost la plimbare pe lacuri de dimineata ramane in bucatarie pentru a pregati cina, iar
echipa care a gatit in prima parte a zilei merge sa se relaxeze la plimbarea de dupa
amiaza cu barca pe lacurile Deltei.

Seara echipa plimbareata se intoarce la pensiune pentru a savura alaturi de colegii sai
masa de seara – pregatita cu la fel de multa indemanare si drag de catre colegii din echipa
a doua.



Ziua 3: 1 septembrie 2018 – Astazi gatim cu pescarii. Si ne plimbam prin Delta

Savuram micul dejun si primele raze ale soarelui la pensiunea Casa Pescarului in care
avem cazarea.

Dupa ziua de ieri in care am intrat in tainele gatitului autentic in Delta Dunarii astazi este
timpul sa aprofundam subiectul, dar sa si cunoastem mai multe despre ce inseamna Delta
Autentica. Asadar ne imbarcam intr-o barca suficient de mare cat sa incapem cu totii si
pornim la drum.

Ziua va fi impletita intre admirarea lacurilor si canalelor Deltei cu gatitul alaturi de pescari.
Dupa ce facem o prima plimbare pe lacuri, aflam cate ceva despre pasarile din Delta si
despre frumusetea acestui loc, ne oprim la o micuta casa de pescari aflata in apropierea
lacului Miazazi. 

Aici pescarii ne vor astepta cu ingredientele pregatite si vom gati impreuna un bors de
peste sau cine stie ce alta reteta indrazneata si simpla ne vor arata? Vom sta la povesti cu
pescarii, le vom afla secretele legate de mancarea atat de gustoasa pe care o prepara
acolo in mijlocul naturii si ne vom bucura cu totii de o experienta autentica. Dupa masa de
pranz ne odihnim putin si asteptam sa treaca arsita zilei si plecam apoi intr-o noua
excursie cu barca pe lacuri.



Seara ne asteapta o cina pregatita de Cati, gazda noastra. De data asta o lasam sa isi
arate talentul culinar fara ajutorul nostru insa seara se va incheia cu povesti, secrete
culinare si retete numai bune de luat acasa.

Ziua 4: 02 septembrie 2018 – Ramas bun

Dupa mic dejun ne luam la revedere de la linistea Deltei si pornim spre Tulcea, cu barca
cu motor, pe un traseu deosebit de frumos (altul decat am avut la sosire). In jurul orei
12:00 suntem in Tulcea si debarcam.

Cat costa aceasta aventura foto?

Tarifele sunt urmatoarele si sunt valabile pana cu 14 zile inainte de plecare. Locurile sunt
limitate, iar confirmarile se fac in ordinea inscrierilor si a efectuarii platilor: 

 1400 lei/persoana in camera dubla
 1650 lei/persoana in camera single

Numar minim participanti: 4
Numar maxim de participanti: 12

Perioada turului culinar: 30 august – 2 septembrie 2018

Tariful include:

 3 nopti cazare pensiunea Casa Pescarului 3* (in Mila 23)



 3 mese/zi incepand cu cina din ziua 1 si terminand cu micul dejun in ziua 4
 transferurile cu barca cu motor Tulcea – Mila 23 si retur
 permis de acces in Delta Dunarii
 un loc in barca pentru plimbarile incluse in program
 asistenta culinara din partea lui Cati, gazda noastra

Tariful nu include: transportul pana in Tulcea si retur* si alte servicii care nu sunt
mentionate la “tariful include”

Nota: 

* Ca si la editiile trecute, ofer suport pentru toti participantii in tabere in ceea ce priveste
transportul. In momentul in care lista inscrierilor va fi finalizata voi vorbi cu fiecare dintre
participanti cum sa ne impartim pe masini (in functie de orasul din care vine fiecare). Fac
tot posibilul sa gasim impreuna solutia optima.

Inscrieri: inscrierile se fac pe siteul www.TravelWithaSmile.net, iar detalii suplimentare iti
pot oferi daca imi scrii pe adresa carmina@travelwithasmile.net sau ma suni pe numarul
0745 310 811.

Organizatori:

Taberele tematice #DeltaExplorer din 2018 sunt organizate de TravelwithaSmile.net, in
parteneriat cu ClubulFoto.com si cu agentia de turism DescoperaDeltaDunarii.ro 

mailto:carmina@travelwithasmile.net
http://www.TravelWithaSmile.net/

