Drumul Vinului,
calatoria gustului
autentic
Mamaia, Romania

Descriere Drumul Vinului, calatoria gustului autentic, Mamaia, Romania
Ziua 1: Bucureti - Mnstirea Celic Dere - Mnstirea Cocou - Crama Niculiel - Murighiol
Plecm în descoperirea acestor comori la ora 07.00, din parcarea din faa Palatului Parlamentului, având ca destinaie comuna Murighiol, cea mai
întins comun din România, al crui nume este de origine turc i se poate traduce prin “lacul vânt”.
Dup aproximativ dou ore vom trece fluviul Dunrea pe podul de la Hârova i ne vom continua traseul prin centrul Dobrogei, îndreptându-ne spre
Mnastirea Celic Dere din judeul Tulcea. Dup vizitarea mnstirii, ne continum traseul spre un alt important centru de spiritualitate dobrogean, Mnstirea
Cocou.
O nou oprire deosebit de interesant pe harta primei zile de excursie va fi la Crama Niculiel, un simbol al vinurilor de calitate pentru Dobrogea de

Nord. Aici vom degusta vinuri de soi i ne vom ospta cu bucate tradiionale româneti. Caii de la Letea, Trilogie în alb sau Aligote sunt doar câteva dintre
vinurile care ne vor bucura la prima întâlnire cu vinurile dobrogene.

i pentru c seara ne ateapt o cin pescreasc, ne îndreptm spre punctul final al primei zile, localitatea Murighiol, unde ne vom caza la frumosul complex
Best Delta 4*.

Ziua 2: Murighiol - Canale i lacuri din Delta Dunrii - Murighiol
Cea de-a doua zi este dedicat in totalitate Deltei Dunrii, peisajelor maiestuoase, preparatelor tradiionale i obiceiurilor lipoveneti. Imediat dupa micul
dejun, ne îmbarcm în alupe elegante i parcurgem un traseu pitoresc pe canalele inguste ale Deltei, strbatem lacurile “locuite” de pelicani, cormorani
si egrete, admirm covoarele infinite de nuferi galbeni i albi i ne oprim pentru a fotografia toate aceste minuni ale naturii. Delta Dunrii a intrat în
patrimoniul mondial al UNESCO în 1991, fiind clasificat ca rezervaie a biosferei. Delta Dunrii conine mai bine de 360 de specii de psri i 45 de specii
de peste de ap dulce în numeroasele sale lacuri, fiind i locul unde milioane de psri din diferite coluri ale lumii ii gsesc locul, din primvar pân toamna.
Prânzul tradiional (opional, aproximativ 45 lei / persoan), este servit la un restaurant cu specific pescresc. Dup mas vom petrece timpul liber la
piscina resortului.
Seara - Cin Festiv ne va bucura cu preparatele tradiionale lipoveneti, iar un ansamblu folcloric ne va încânta cu cântece din folclorul autentic local.

Ziua 3: Murighiol - Tulcea - Babadag - Cetatea Enisala - Cetatea Histria - Mamaia

Lsm în urm complexul de la Murighiol i ne îndreptm spre oraul celor apte coline: Tulcea. Începem vizita în ora la monumentul Eroilor din Rzboiul
pentru Independen, a crui piatr de temelie a fost pus la 17 octombrie 1879, în prezena regelui Carol I. De aici se poate admira întreg oraul dar i
parcursul Dunrii pe poriunea care strbate oraul.
Opional, se poate vizita Centrul Muzeal Eco-Turistic Delta Dunrii, care cuprinde pe lâng o interesant expoziie permanent dedicat patrimoniului
natural din Delta Dunrii i un acvariu.
In imediata apropiere se afl Muzeul de Etnografie i Art Popular, unde se pot admira aproximativ 8000 de piese care alctuiesc un fond etnografic
deosebit.

Ne îndreptm spre oraul Babadag unde vom ajunge pentru a savura un delicios prânz turcesc. Continum cu vizita celui mai vechi monument de

arhitectur musulman de pe teritoriul României, Moscheea Babadag sau Geamia Ali-Gazi Paa.

Lsm în urm povetile turceti i ne deplasm spre Enisala, locul în care vom vizita Cetatea Enisala, care domin maiestuos dealurile din jurul lacurilor
Razim i Babadag.

Trecând prin satele lipoveneti Jurilovca i Viina, unde vom fi surprini de albastrul caselor i forma deosebit a bisericilor, ajungem la Histria, cel mai
vechi ora atestat de pe teritoriul României. Cetatea greceasc Histria a fost întemeiat de coloniti greci din Milet în jurul anului 657 î.Hr., ca port la
Marea Neagr.

Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (20.06.2019 18:11)

Ne continum plimbarea spre Mamaia, punctul final al acestei zile unde ne vom caza la un hotel de 3*.

Seara se încheie pe faleza din Mamaia unde ne vom bucura de o cin dobrogean.

Ziua 4: Mamaia - Constana - Balcic* - Mamaia

Dac ziua precedent a fost una plin de obiective turistice i gastronomice interesante, am decis s v lsam o zi la dispoziie pentru a v bucura de plaj,

plimbare sau shopping în Constana. Pentru cei care îi doresc s continue aventura noastr Dobrogean dincolo de graniele României, am inclus în
program o excursie opional în Bulgaria, la Castelul Reginei Maria de la Balcic i la Grdina Botanic. Pentru grdinile castelului construit în 1925 s-au
adus pietre tocmai din insula Creta, iar decorul acestor gradini superbe este terasat in 6 trepte, pentru c Regina Maria a fost mama celor 6 copii:
Carol, Elisabeta, Maria, Nicolae, Ileana si Mircea. Regina era foarte iubit la Balcic, aici i se spunea Sultana, pentru c vila sa este asemntoare cu
construciile musulmane, are un turn precum un minaret. Balcic devine si locul de refugiu al Reginei Maria dup moartea Regelui Ferdinand, iar dup
moartea Reginei Maria, inima sa a fost adus la Balcic, într-o caset de argint decorat cu peste 300 de diamanate si pietre preioase. Grdina Botanic
din Balcic este la fel de atrgtoare ca i Castelul Reginei Maria, aceasta adpostete plante exotice si mai bine de 3000 de specii de cactui. Surpriza
excursiei: Degustare de vinuri regale la Castelul Balcic!
Seara se va încheia pentru întregul grup la un restaurant de pe faleza din Mamaia, unde ne vom bucura de gustul autentic al preparatelor tradiionale
româneti acompaniate de vinuri dobrogene.

Ziua 5: Mamaia - Techirghiol - Constana - Mamaia
Mozaicul multietnic dobrogean este foarte bine reliefat în Techirghiol, loc de unde vom începe o nou zi a excursiei noastre cu o vizit la Mnstirea
Sfanta Maria din Techirghiol, ale crei baze au fost puse în1928, atunci când patriarhul a înfiinat aici un sanatoriu preoesc. Deosebit de interesant
este parcursul bisericuei de lemn care se afl la intrarea în mnstire i care a urmat un traseu început în satul Maioreti din judetul Mure, unde a fost
construit, iar mai apoi trecând pe la Castelul Pelior de la Sinaia, datorit regelui Carol al II-lea, ca în cele din urm s ajung, prin grija patriarhului
Justinian, la Techirghiol.
Inspirat de proprietile curative deosebite ale nmolului din Lacul Techirghiol, o tânr întreprinztoare a dezvoltat aici produse de îngrijire cu caliti
extraordinare pe care vom avea ocazia s le testm chiar în fabrica Techir, unde ghid ne va fi chiar creatoarea acestui brand de succes.
Dup o scurt vizit la biserica german din localitate i o plimbare pe faleza lacului, ne ateapt o incursiune în gastronomia musulman, participând la o
degustare de produse tradiionale preparate în gospodriile locale: Suberek, baclavale, ayran, ceai.
Reîntori în centrul vechi al oraului Constana, vom partcipa la un tur pietonal extraordinar în care vom putea descoperi povetile vechiului Tomis i ale
caselor din zon, fiind condui de Diana Slav, fondatoarea Constanta Walking Tour. Vom include în acest traseu vizitarea Edificiul roman cu mozaic
din Constana.
Plimbarea pe faleza din Constana i Portul Tomis ne va purta în atmosfera de vacan specific litoralului, iar seara o vom petrece în atmosfera
preparatelor greceti.

Ziua 6: Mamaia - Viioara - Adamclisi - Mnstirea Sf. Andrei - Bucureti
Începem ultima zi de excursie cu o vizit la renumita cram dobrogean Viioara, unde, printre povetile despre vie, struguri i metode de vinificaie, vom
degusta vinuri de indicaie geografic dobrogean.

Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (20.06.2019 18:11)

Ne continum plimbarea cu vizita la Monumentul triumfal Tropaeum Traiani de la Adamclisi ridicat în cinstea împratului roman Traian între anii 106109 d.Hr. pentru a comemora victoria romanilor asupra dacilor în anul 102 d.Hr.
Vom vizita mnstirea Petera Sfântului Apostol Andrei, una dintre cele mai reprezentative aezri monahale dobrogene. Petera Sfântului Apostol Andrei
este o biseric adevarat spat în stânc, amplasat la baza unui mic munte impdurit. Chiliile i alte dou biserici compun ansamblul monahal dobrogean,
loc în care se afl i moatele Sfântului Andrei.
Nu putem s ne lum rmas de la Dobrogea fr a admira cel mai lung pod din Europa la data construciei sale, Podul Regele Carol I, proiectat de
inginerul Anghel Saligny.
La lsarea serii, ne intarecem catre Bucureti, ducând cu noi multe amintiri pe care cu siguran le vom depna cu prietenii în compania unui pahar de vin
dobrogean.

Oferte Drumul Vinului, calatoria gustului autentic, Mamaia, Romania
Tip oferta
Camera Dubla

Perioada
23.06.2019 - 28.06.2019

Tarif
522.00 EUR
/ persoana ( loc in camera dubla) / 5 nopti
2 adulti

Camera Dubla

01.09.2019 - 06.09.2019

522.00 EUR
/ persoana ( loc in camera dubla) / 5 nopti
2 adulti

Camera Dubla

08.09.2019 - 13.09.2019

522.00 EUR
/ persoana ( loc in camera dubla) / 5 nopti
2 adulti

Camera Dubla

15.09.2019 - 20.09.2019

522.00 EUR
/ persoana ( loc in camera dubla) / 5 nopti
2 adulti

Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (20.06.2019 18:11)

