
Program tura foto #DeltaExplorer 28 – 31 mai 2018

Ziua 1: 28 mai 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 Vanessa 3* , una din pensiunile
Premium din portofoliul partenerilor nostri din Delta. Confirm ca am testat personal
pensiunea iar pe langa conditiile de cazare 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. 



Ziua 2: 29.05.2018 – Tura foto la rasarit + excursie Padurea si satul Caraorman

Incepem dimineata cu o excursie in apropiere de Mila 23 pentru a admira lacurile Deltei in
lumina rasaritului. 



Ne intoarcem la pensiune pentru micul dejun, apoi plecam in excursie de o zi la Padurea si
satul Caraorman.

La destinatie vedem punctele de larg interes, ne oprim in satul Caraorman pentru a
fotografia oamenii si casele locului, ne plimbam prin nisipul fin apoi ne intoarcem la barca
si pornim inapoi spre Mila23.

Masa de pranz o vom lua intr-o gospodarie locala unde gazdele gatesc impecabil. Vrem sa
va aratam si o alternativa la mancarea lipoveneasca, cea hahola (ucraineana) care desi
este asemanatoare, are particularitatile ei. Seara avem pregatita din nou o cina traditionala
pescareasca la pensiunea din Mila 23 unde suntem cazati.

Ziua 3: 30.05.2018 – Excursie pe lacuri

Ziua de astazi este rezervata fotografiei. Pe parcursul acestei zile vom face doua ture cu
barca pe lacurile din zona Mila 23 si din imprejurimi pentru a observa pasarile si natura si
a face cateva cadre cat mai inedite.

Masa de pranz o vom servi la pensiunea unde suntem cazati iar seara ne asteapta o noua
cina delicioasa asa cum deja te-ai obisnuit.



Ziua 4: 31.05.2018 – Ramas bun

Incepem ziua dis de dimineata cu o noua tura foto la rasarit. Vrem sa plecam din Delta cu
amintiri cat mai rumoase si cu cadre unice. 

Ne intoarcem apoi la pensiune pentru micul dejun, apoi  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: 14

Perioada turei foto: 28 – 31 mai 2018

Tariful include:

 3 nopti cazare pensiunea Vanessa 3* (localitatea 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 turele foto din fiecare zi (2 ture foto la rasarit, 1 tura foto la

Caraorman, turele foto din ziua a treia)
 suport foto din partea fotografului Calin Stan pe toata perioada turei foto

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/

