
  
 

3 zile la Marea Neagră 

  
Ziua 1 - Vineri, 10 iunie 2016 

- În jurul orei 18.00, după finalul conferinței de la hotel Marriott, veți fi transferați 
spre Mamaia (242 km, 3h), o stațiune la malul Mării Negre, în partea de nord a 
orașului Constanta. 

- Cazare și cină la Oneiro Resort, situat în apropierea plajei din Mamaia. 
 

Ziua 2 - Sâmbătă, 11 iunie 2016 

- Mic dejun la hotel.  
- După micul dejun sunteți așteptați în Mangalia (65 km, 1h) de unde vă veți îmbarca 

pentru o minunată călătorie pe mare. Veți petrece următoarele 3 ore la bordul unui 
yacht, bucurându-vă de o plimbare, o baie în mare și minunate momente de relaxare 
și plajă. 

- Prânzul se va servi la Popasul Pescarilor, un restaurant pescăresc, situat pe plaja din 
Olimp. 

- După prânz, vă veți întoace cu barca în Mangalia, de unde veți continua călătoria 
spre satul Murfatlar (48 km, 1h), locul în care iau naștere vinurile premium ale 
binecunoscutei Crame Murfatlar. Aici, la Crama Atelier (divizia premium a 
Murfatlar) veți lua parte la o degustare de vinuri, precum și o vizită a cramei. 

- Întoarcere către Oneiro Resort (40 km, 45m) pentru cină și petrecerea nopții.  
  
Ziua 3 - Duminică, 12 iunie 2016 

- Mic dejun la Oneiro Resort. 
- Întoarcere către București (245 km, 3h), în timp pentru a prinde zborul de 

întoarcere sau pentru a vă petrece noaptea în capitală. 
- Pe drumul de întoarcere puteți opri și vizita Insula Ovidiu, aflată pe lacul Siutghiol, 

precum și orașul Constanța. 
- Prânzul va fi organizat pe drumul de întoarcere, cel mai probabil în Constanța sau 

prin apropiere. 
  

https://www.flickr.com/search/?text=constanta
https://www.flickr.com/search/?text=constanta
https://www.facebook.com/OneiroResort/photos_stream?ref=page_internal
https://www.facebook.com/OneiroResort/photos_stream?ref=page_internal
http://popasul-pescarilor.ro/wp/


* În cazul în care plănuiți să stați până luni, putem să va recomandăm o serie de activități și 
de restaurante pe care puteți să le testati în timpul rămas. 
  
REZUMATUL TURULUI: 
ZIUA 1: 242 km, 3h 

ZIUA 2: 153 km, 2h 45m (cu opriri) 

ZIUA 3: 245 km, 3h (cu opriri) 

  
CAZARE: 
2 noapți în Mamaia. 
  
  
PREȚ ESTIMATIV: 
690 EUR de persoană (calculat pentru un grup de 10 persoane) 

  
PREȚUL INCLUDE: 

- Transportul de la punctul de plecare – Hotelul Marriott -  și până la punctul de 
întoarcere – Hotelul Marriott sau aeroport; 

- Cazare cu mic dejun în camere cu pat dublu în regim single la Oneiro Resort; 
- Călătoria cu barca pe mare și apă/suc pe durata călătoriei; 
- Degustarea a 5 vinuri premium la Crama Atelier Murfatlar; 
- Un ghid profesionist în limba engleză pe toată durata excursiei; 
- O persoană din echipă disponibilă pe tot parcursul turului pentru a oferi suport 

ghidului; 
- Sticle cu apă în mașini pe toată durata excursiei; 
- Un pachețel de întâmpinare individual, care conține itinerariul, 2 cărți poștale cu 

poze marca Răzvan Voiculescu, plic și coli goale pentru a putea trimite cărțile 
poștale sau o scrisoare, o hartă cu traseul stabilit și o punguliță cu 
sărățele/prăjiturele de casă. 

  
PREȚUL NU INCLUDE 

- Alte mese decât micul dejun (echipa organizatoare se va ocupa de rezervări, în cazul 
în care este necesar). Pentru mesele de grup, este recomandată stabilirea prealabilă 
a unui meniu pentru reducerea timpului de așteptare. 

- Cheltuieli personale și alte cheltuieli în afara celor menționate la punctul anterior. 


