EXCURSIE 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 (durata excursiei este de aproximativ 2,5 - 3 ore)
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.

