EXCURSII ORGANIZATE DE PENSIUNEA CHERHANA

EXCURSIE LA PADUREA LETEA
EXCURSIA SE FACE PE TRASEUL: Bratul Sulina – Dunarea Veche – Canal Magearu – Sat
Letea si retur (excursia cu masina la Padurea Letea este aproximativ 30 LEI/ pers si nu este
inclusa in pretul excursiei cu barca).
Drumul spre Letea este un traseu cu peisaje superbe in care se pot admira frumusetiile Deltei
Dunarii. In drumul spre Letea se intra pe bratul vechi al Dunarii denumit si Dunarea Veche unde
pe vremuri exista Vama Turceasca si Podul Turcului. Se intra pe canalul Magearu, iar apoi se
ajunge in Traditionalul Sat Letea. Letea,
satul pitoresc de pe grindul cu acelaşi nume
din Delta Dunării, este locuit de urmaşii
cazacilor zaporojeni care s-au refugiat aici
la începutul secolului al XVIII-lea. Fugarii,
numiţi haholi, adică ucraineni din AustroUngaria, au venit pe insulă cu obiceiurile lor
cu tot. In Satul Letea se poate admira
arhitectura veche care s-a conservat de-a
lungul timpului.
Pădurea Letea este o arie protejată de interes național si este cea mai veche rezervație naturală
din România. Ea începe din nordul satului Letea și se întinde pe suprafață de 5246,8 ha, din care
2.825 ha intră în categoria zonelor strict protejate și a fost în atenția oamenilor de știință încă din
anul 1930, când a fost pusă sub ocrotire. Din anul 1938, o suprafață de aproape 500 ha a fost
declarată Rezervație naturală, în zona cunoscută sub numele de ,,Hasmacul Mare’’.
Padurea s-a dezvoltat sub forma unor fasii late (“hasmacuri”) in spatiile dintre dunele de nisip si
este formata din stejar de lunca, stejar brumariu, plop alb, frasin de lunca, tei alb. O caracteristica
a padurii o constituie abundenta de plante cataratoare: vita salbatica, hameiul, curpenul de padure
si nu in ultimul rand liana greceasca (Periploca graeca), cea care da padurii un aspect
mediteranean. Totodata, aici au fost identificate peste 2.000 de specii de insecte, vipera de nisip
(Vipera ursinii), vulturul codalb (Haliaeetus albicilla) - care cuibareste aici, trei specii de soim,
corbul, etc. Aici se găsesc 500 de specii de plante și peste 3.000 de specii de animale, adică peste
70% din speciile de animale din Rezervatia Biosferei Delta Dunării, grindul Letea fiind
considerat de specialisti drept unul din cele mai interesante medii naturale din România.
Toate aceste specii de plante si animale, unele dintre ele foarte rare sau cu caracteristici
deosebite au facut ca aceasta padure sa necesite o atentie deosebita pentru conservarea si pastrarea
valorilor ei naturale. Cea mai veche rezervație naturală din România, Letea este singurul loc din
Europa în care se întâlnesc liane. De asemenea, este cea mai nordica padure subtropicală din
Europa.

EXCURSIE LACURI SI MILA 23

EXCURSIA SE FACE PE TRASEUL: Dunarea Veche – Canal Bogdaproste – Lac Bogdaproste
– Lac Laamiaza – Lac Trei Iezere – Lac Radacinos – Canal Eracle – Sat Mila 23 – Vizitare Sat
Mila 23 – retur pe Dunarea Veche.
Pe traseul pana la Satul Mila 23 se
viziteaza canale si lacuri din Delta Dunarii
unde se intalnesc o multitudine de pasari,
vietati, plante si peisaje mirifice. Traseul
incepe pe bratul vechi al Dunarii denumit si
Dunarea Veche unde pe vremuri exista
Vama Turceasca si Podul Turcului. Se
viziteaza Canalul Bogdaproste care face
legatura intre Dunarea veche si lacul
Bogdaproste, un canal foarte des vizitat de pasionatii de pescuit si de pescari. Lacul Trei Iezere,
cunoscut pe unele harti mai vechi sub denumirea de Trei Ozere, este unul dintre cele mai frumoase
ansambluri de lacuri din Delta de Nord. Denumirea Lacului – Trei Iezere – provine tocmai datorita
acestui veritabil “ansamblu de lacuri” din Delta de Nord, ansamblu format de Lacurile (de la E la
V) La Amiaza, Cazanele si Lacul Radacinos (Corciovata sau Covaliova, asa cum mai este
cunoscut). Lacul Trei Iezere este un lac putin adanc pe ape medii adancimea lui nedepasind 1.0 –
1.5 m. Malurile lacului sunt in general instufate, nepermitand camparea. Lacul Trei Iezere este o
veritabila poarta de acces in Delta de Nord. Mai mult, situat aproape de Crisan, constituie o
destinatie absolut deosebita prin peisajele pe care le ofera. O vizita pe Lacul Trei Iezere, mai ales
primavara, poate oferi o experienta deosebita legata de solitudinea si linistea Deltei Dunarii. Lacul
Radacinos este unul dintre cele mai dificile si salbatice lacuri. Pe acest lac veti descoperi
minunatiile de nuferi, dar si coloniile de pelicani lebede, pescarusi, egrete etc.
Mila 23 este un sat in partea de nord a judetului
Tulcea, in Delta Dunarii, la 53 km de Tulcea, pe
bratul Dunarea Veche, ce se desprinde spre stanga
din bratul ce duce la Sulina, cam la jumatatea
distantei intre Tulcea si Marea Neagra. Este
accesibil numai pe calea apei. Numele localitatii
Mila 23 provine de la mila marina ce era alocata
zonei, marcand distanta pe vechiul brat
Sulina. Satul Mila 23, sat tipic pescaresc, este
singura asezare lipoveneasca ce a luat fiinta in delta
la sfarsitul secolului trecut si care, in ciuda
numeroaselor inundati, a stiut sa-si pastreze sarmul
arhaic, oferind si astazi o imagine autentica a
pitorescului in satele pescaresti si a unui mod de viata neschimbat de secole.

EXCURSIE PE LACURI SI CANALE IN VECINATATEA PENSIUNII
EXCURSIA SE FACE PE TRASEUL: Canalul Lung – Lac Obretinul Mic – Lac Obretinciuc –
Canal Litcov – Lac Cuibina – Canal Litcov – Canal Caraorman – Lac Iacob – retur Canal
Caraorman.
Satul Crisan reprezinta un veritabil nod de plecare spre
localitati din toata Delta astfel: spre nord catre Chilia
Veche, balta Matita, Mila 23, spre sud catre satul
Caraorman si bratul Sfantu Gheorghe spre vest catre
Tulcea, iar spre est catre Sulina. Pesiunea Cherhana,
situata la inceputul Satului Crisan, este incojurata de
lacuri si canale cu peisaje magnifice din Delta Dunarii.
Vizitarea acestora incepe pe Canalul Lung, care pe
vremuri se numea Obretin. Cand s-a sapat canalul
Sulina, Obretin s-a divizat in Obretinul Mic si
Obretinul Mare.
Traseul se continua pe Obretinul Mic pana
la Obretinciuc. Obretinciuc era un lac inchis,
dar un pescar poreclit “cap de lemn” a sapat
la lopata garla dintre cele doua lacuri,
Obretinul Mic si Obretinciuc, si asa in ziua
de astazi se poate vizita. Traseul continua pe
Canalul Litcov, un canal care era folosit ca
ruta alternative de germani in al doilea
razboi modial. Canalul Litcov, unul dintre
cele mai lungi canale din Delta Dunarii dar
cu siguranta cel mai lung canal din Delta
Centrala, poate fi impartit in 3 sectoare
distincte : Sectorul vestic, intre Litcov “0”
si intersectia cu Canalul Filat, Sectorul central (Litcovul “pescaresc”), intre intersectia cu
Canalul Filat si intersectia cu Canalul Isac si Sectorul estic (Litcovul “turistic”), intre
intersectia cu Canalul Isac si iesirea Canalului Litcov in Canalul Crisan. Acest canal este o
importanta cale de comunicare care strabate Delta Centrala, avand multiple lucruri de oferit
turistilor care il strabat, de la peisaje deosebite pana la multimea de pasari care ii populeaza
malurile. Lacul Cuibina este de asemenea un super loc din Delta Dunarii, cunoscut pentru
cuiburile de lebede.

EXCURSIE LA SULINA CU VIZITAREA GURII DE VARSARE A DUNARII IN
MAREA NEAGRA
EXCURSIA SE FACE PE TRASEUL: Bratul Sulina - Sulina - Vizitarea gurii de varsare Vizitarea Orasului Sulina - Retur
Pe la jumătatea secoului 19, Sulina era cel mai important port de pe coasta de vest a Mării
Negre iar din 1870 a fost primul Porto Franco
(port liber) al României. Aici existau 8
reprezentanțe consulare, multe companii de
navigație,
2
spitale
moderne,
palatul
administrativ al Comisiei Europene a Deltei
Dunării, teatru, tipografie, cazino. Marinari,
comercianți și afaceriști din lumea întreagă se
adunau aici ca să pună lumea la cale. Primul
Război Mondial a oprit și a distrus aproape în
totalitate orașul. Farul Vechi din Sulina a fost
construit în 1869, are 17 metri înălțime și este
astăzi muzeu ce poate fi vizitat. Palatul
Comisiei Europene a Dunării este una dintre
cele mai impunatoare clădiri ale orașului (construită în perioada 1856 – 1858) și este simbolul
creșterii economice și sociale a orașului Sulina. Biserica Sf. Alexandru și Sf. Nicolae a fost
construită pe la sfârșitul secolului 19, între timp s-a degradat (poți vedea că e înconjurată acum
de schele pentru renovare) dar arată foarte bine pe malul Dunării. Cimitirul dinspre plajă e
singurul cimitir marin din estul Europei. Pe vremuri el se afla chiar pe malul mării însă între timp
s-au depus aluviuni iar acum marea s-a îndepărtat un pic. Acolo poți să vezi morminte de pirați,
de prințese, musulmani, evrei, catolici, protestanți, ortodocși – toți își găsesc ordihna în cimitirul
de la Sulina. Aproape de vărsarea Dunării în Marea Neagră vei vedea farul nou, înalt de 48 de
metri – amplasat aproape de capătul digului de sud al gurii Canalului Sulina. În apropiere este și
farul vechi de pe digul de nord ce a fost construit în 1887.
Lucrările de prelungire în mare a digurilor gurii
Canalului Sulina, începute în 1922, au oprit
utilizarea acestui far. În timpul celui de-al Doilea
Razboi Mondial, farul a devenit punct de
observație utilizat de către marina militara
germană. Astăzi, farul vechi este obiectiv
turistic. Plaja din Sulina, spre deosebire de alte
plaje din Romania are nisipul fin (nu ca in
Mamaia sau Costinesti), iar in ceea ce priveste
apa marii putem afirma ca din 30 in 30 de metri sunt bancuri de nisip.

APUS DE SOARE

Unele dintre cele mai frumoase lucruri pe care le poti admira in Delta Dunarii este apusul
soarelui. Atunci cand stralucirea amiezii trece dup ace cu totii ne am scaldat in razele infocate ale
soarelui, este momentul apusului. Cu o magie de nedescrie, incet si spectaculos, soarele paleste si
stralucirea sa inflacarata se domoleste asupra apelor. Caldura de afara se transforma in racoare
iar cercul solar preia o forma de un punct rosiatic care se retrage linistit de linia orizontului.
Delta Dunarii este cel mai bun loc in care poti sa te relaxezi si sa te lasi cuprins de vraja acestui
moment. Imaginea parea a fi desprinsa dintr-un film iar atmosfera romantica face ca aceasta
excursie sa fie seara perfecta.

PROGRAM EXCURSII

ZIUA

ORAR

TARIF

EXCURSIE

10:00 -13:30

25 euro

In jurul orei 19:0020:00, timp de 1 ora

10 euro

APUS DE SOARE

10:00 -13:30

25 euro

EXCURSIE PE LACURI SI
CANALE IN VECINATATEA
PENSIUNII

In jurul orei 19:0020:00, timp de 1 ora

10 euro

APUS DE SOARE

10:00- 14:30

25 euro

EXCURSIE LA PADUREA
LETEA

In jurul orei 19:0020:00, timp de 1 ora

10 euro

APUS DE SOARE

10:00 -13:30

25 euro

EXCURSIE PE LACURI SI
CANALE IN VECINATATEA
PENSIUNII

In jurul orei 19:0020:00, timp de 1 ora

10 euro

APUS DE SOARE

10:00 -13:30

25 euro

EXCURSIE LACURI SI
MILA 23

LUNI

MARTI

MIERCURI

JOI

VINERI

EXCURSIE LACURI SI
MILA 23

VINERI

In jurul orei 19:0020:00, timp de 1 ora

10 euro

APUS DE SOARE

10:00 -14:30

25 euro

EXCURSIE LA SULINA CU
VIZITAREA GURII DE
VARSARE A DUNARII IN
MAREA NEAGRA

16.30- 20.00

25 euro

EXCURSIE PE LACURI SI
CANALE IN VECINATATEA
PENSIUNII

10:00- 14:30

25 euro

EXCURSIE LA PADUREA
LETEA

In jurul orei 19:0020:00 timp de 1 ora

10 euro

APUS DE SOARE

SAMBATA

DUMINICA

IMPORTANT
Rezervarea se face la receptie pentru excursiile zilnice organizate de Pensiunea Cherhana.

Atentie! Copiii sunt incadrati ca o persoana adulta conform regulamentelor A.N.R
Pensiunea dispune de mai multe tipuri de ambarcatiuni si anume: Laguna 480, Corsar 630,
Corsar 700, Corsar 730 iar excursiile se vor organiza cu una dintre aceste ambarcatiuni in functie
de numarul de persoane inscrise pentru excursie si anume: 1-4 persoane – Laguna 480, 4-6
persoane – Corsar 630, 7-11 persoane – Corsar 730 sau Corsar 700 in functie de disponibilitate.

EXCURSII PRIVATE

EXCURSIE

TIP DE BARCA

EXCURSIE LA SULINA CU
VIZITAREA GURII DE
VARSARE A DUNARII IN
MAREA NEAGRA

CORSAR 700 (max 9 pers)

EXCURSIE PE LACURI SI
CANALE IN VECINATATEA
PENSIUNII

CORSAR 630 (max 5 pers)

PRET
225 euro
225 euro

CORSAR 730 (max 9 pers)

125 euro
200 euro
CORSAR 700 (max 9 pers)

200 euro
CORSAR 730 (max 9 pers)

125 euro
EXCURSIE LA PADUREA
LETEA

CORSAR 630 (max 5 pers)

200 euro
CORSAR 700 (max 9 pers)

200 euro
CORSAR 730 (max 9 pers)

125 euro
EXCURSIE LACURI SI MILA 23

CORSAR 630 (max 5 pers)

200 euro
CORSAR 700 (max 9 pers)

200 euro
CORSAR 730 (max 9 pers)

50 euro
APUS DE SOARE

CORSAR 630 (max 5 pers)

90 euro
CORSAR 700 (max 9 pers)

90 euro
CORSAR 730 (max 9 pers)

Atentie! Copiii sunt incadrati ca o persoana adulta conform regulamentelor A.N.R
Adultii sunt obligati sa supravegheze copiii/minorii aflati sub tutela lor pe intreaga durata a
sejurului;

