ANEXA Nr. 1.

OFERTĂ GENERALĂ:
Tarife cazare în sezon (16 Iunie – 09 Septembrie 2018):
90,00 Lei /persoană/zi în cameră cu 2 paturi sau pat matrimonial,
135,00 Lei /persoană/zi în cameră cu 2 paturi sau pat matrimonial în
regim single,
45,00 Lei /persoană/zi pat suplimentar zi în cameră cu 2 paturi sau pat
matrimonial.
Tarife cazare în extrasezon (1 Aprilie – 15 Iunie și 10 Septembrie – 31
Octombrie 2018):
60,00 Lei /persoană/zi în cameră cu 2 paturi sau pat matrimonial,
90,00 Lei /persoană/zi în cameră cu 2 paturi sau pat matrimonial în
regim single,
30,00 Lei /persoană/zi pat suplimentar zi în cameră cu 2 paturi sau pat
matrimonial.

Tarife masă:

În sezon

Extra-sezon

* Mic dejun:
* Pranz:
* Cina:

25,00 Lei
50,00 Lei
37,50 Lei

20,00 Lei
40,00 Lei
30,00 Lei

Reduceri pentru copii:
Copiii pana la 7 ani, care dorm în pat cu părintii, nu vor fi incluși la
plată pentru cazare, transport și agrement. Dacă pentru aceștia se
solicită pat suplimentar, la pachetul parinților se adaugă 30 sau 45
lei/zi, în functie de sezon.
Copiii 7-14 ani plătesc jumatate din prețul pachetului pentru adulți,
dacăbnu se solicita cameră suplimentară.
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Tarife pentru transport:

în sezon

Extra-sezon

Preluare de la Tulcea sau retur
cu salupă rapidă (lei / persoană)

60 Lei

50 Lei

Excursie în Delta Dunării (3 ore)
cu pontonul plutitor (lei / persoană)

60 Lei

50 Lei

Salupă rapidă (4 locuri + conductor)
(lei/ora de marș)

220 Lei

180 Lei

Hidrobus (10 locuri + conductor)
(lei/ora de marș)

360 Lei

300 Lei

Ponton plutitor (8 locuri + conductor)
(lei/ora de marș)

100 Lei

80 Lei

Barcă pescărească cu motor 15 cp,
4 locuri, (fără conductor și fără
Benzină - numai pentru
cei care au permis) - (lei/zi)

140 Lei

120 Lei

Barcă pescărească cu motor 15 cp, 4
locuri, (cu conductor și benzină)
(lei/ora de marș)
(lei/ora de stationare)

75 Lei
35 Lei

Barcă pescărească cu motor 4 cp, 2 locuri,
(fără conductor și benzină) (lei/zi)

120 Lei

60 Lei
30 Lei

100 Lei

Opțional, pot fi organizate excursii în Rezervația Letea, la Caraorman,
Sfântu Gheorghe, Chilia sau Sulina. Prețul excursiilor se stabilește în
funcție de numărul de persoane și programul convenit.
De asemenea, la cerere se asigură transferul din București – aeroport
și Constanța – aeroport.
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PACHETE TURISTICE:
1. Sejur în Delta Dunării
* cazare (3 nopți)
* pensiune compleră
* free bar, (apă, ceai, cafea)
* acces liber la piscine, hidrobiciclete și caiace
* plimbare cu pontonul plutitor în Delta Dunării (3 ore)
* preluare și retur debarcader Maliuc
Pretul pachetului turistic (in afara sarbatorilor legale) este:
Primavară (1 aprilie – 15 iunie 2018)
Toamna (10 septembrie – 31 octombrie 2018)
500 lei / sejur / persoană + 150 lei / fiecare zi suplimentară
Opțional:
- preluare sau retur Tulcea cu salupă rapidă - 50 lei/persoană
- un prânz suplimentar - 40 lei/persoană
Vara (16 iunie – 09 Septembrie 2018)
667 lei / sejur / persoană + 202 lei / fiecare zi suplimentară
Opțional:
- preluare sau retur Tulcea cu salupă rapidă - 60 lei/persoană
- un prânz suplimentar - 50 lei/persoană
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2. Sarbatorile de Paste în Delta Dunării (06-09 aprilie 2018)
* cazare (3 nopți)
* pensiune compleră
* free bar, (apă, ceai, cafea)
* masă festiva
* acces liber la piscine, hidrobiciclete și caiace
* plimbare cu pontonul plutitor în Delta Dunării (3 ore)
* preluare și retur debarcader Maliuc
600 lei / sejur / persoană + 150 lei / fiecare zi suplimentară
Opțional:
- preluare sau retur Tulcea cu salupă rapidă - 50 lei / persoană
- un prânz suplimentar - 40 lei / persoană

3. 1 Mai în Delta Dunării (28 aprilie – 1 mai 2018)
* cazare (3 nopți)
* pensiune compleră
* free bar, (apă, ceai, cafea)
* masă festiva
* acces liber la piscine, hidrobiciclete și caiace
* plimbare cu pontonul plutitor în Delta Dunării (3 ore)
* preluare și retur debarcader Maliuc
600 lei / sejur / persoană + 150 lei / fiecare zi suplimentară
Opțional:
- preluare sau retur Tulcea cu salupă rapidă - 50 lei / persoană
- un prânz suplimentar - 40 lei / persoană
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4. Rusaliile în Delta Dunării (25 – 28 mai 2018)
* cazare (3 nopți)
* pensiune compleră
* free bar, (apă, ceai, cafea)
* masă festiva
* acces liber la piscine, hidrobiciclete și caiace
* plimbare cu pontonul plutitor în Delta Dunării (3 ore)
* preluare și retur debarcader Maliuc
600 lei / sejur / persoană + 150 lei / fiecare zi suplimentară
Opțional:
- preluare sau retur Tulcea cu salupă rapidă - 50 lei / persoană
- un prânz suplimentar - 40 lei / persoană

5. Ziua copilului în Delta Dunării (01-04 iunie 2018)
* cazare (3 nopți)
* pensiune compleră
* free bar, (apă, ceai, cafea)
* masă festiva
* acces liber la piscine, hidrobiciclete și caiace
* plimbare cu pontonul plutitor în Delta Dunării (3 ore)
* preluare și retur debarcader Maliuc
600 lei / sejur / persoană + 150 lei / fiecare zi suplimentară
Opțional:
- preluare sau retur Tulcea cu salupă rapidă - 50 lei / persoană
- un prânz suplimentar - 40 lei / persoană
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6. La pescuit în Delta Dunării
* cazare (3 nopți)
* pensiune compleră
* free bar, (apă, ceai, cafea)
* acces liber la piscine, hidrobiciclete și caiace
* plimbare cu pontonul plutitor în Delta Dunării (3 ore)
* preluare și retur debarcader Maliuc

Primavară (1 aprilie – 15 iunie 2018)
Toamna (10 septembrie – 31 octombrie 2018)
500 lei/sejur/persoană + 150 lei / fiecare zi suplimentară
Opțional:
- barcă pescărească cu motor 4 cp, 2 locuri, (fărăconducator și fără
benzină) – o barcă la 2 persoane – 50 lei/zi
- preluare sau retur Tulcea cu salupă rapidă - 50 lei / persoană
- un prânz suplimentar - 40 lei / persoană
Vara (16 iunie – 09 Septembrie 2018)
667 lei/sejur/persoană + 202 lei/fiecare zi suplimentară
Opțional:
- barcă pescărească cu motor 4 cp, 2 locuri, (fărăconducator și fără
benzină) – o barcă la 2 persoane – 60 lei/zi
- preluare sau retur Tulcea cu salupă rapidă - 60 lei / persoană
- un prânz suplimentar - 50 lei / persoană
NOTĂ:
- Nu este inclus Permisul de pescuit și permisul de intrare în Rezervația
Delta Dunării, care se eliberează de ARBDD
- Prohibiție pescuit (proiect) - 07 aprilie – 05 iunie 2018
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NOTĂ: - La cerere se pot oferi pachete turistice particularizate
cerințelor turiștilor, inclusiv TEAM BUILDING.
NOTĂ: - Toate prețurile sunt cu TVA inclus.

Prezenta anexă poate fi completată cu noi pachete turistice, cu
condiția respectarii Art.2.3. – ofertele vor fi trimise cu minim 30 de zile
înaintea evenimentului”

Brachi Shipping & Trading Co SRL
Administrator
Attila Balogh
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