
OFERTĂ SPECIALĂ  

„Gulliver Delta Resort 4* - Murighiol“ 

 
Gulliver Tours vă propune un sejur de neuitat de 4 sau 5 zile în 

Murighiol – poarta de intrare în Delta Dunării la un preț special. Față de 
tarifele din tabele de mai jos, pentru membrii Federației Sindicatelor din 
Educație „SPIRU HARET“ se mai oferă o reducere de 10%. Pentru a beneficia 
de această ofertă, membrii de sindicat trebuie să solicite la tel. 0731.880.380 
codul promoțional de reducere. 

SE POATE PLĂTI ȘI CU TICHETE DE VACANȚĂ! 

Tarife EARLY BOOKING 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pentru mai multe detalii și rezervări:  
GULLIVER TOURS/ BESTTOURISM  
Ana Radulescu 
Mobil:  0784.215.628 
Email: ana.radulescu@besttourism.ro 
Site: www.besttourism.ro 
Adresa:  Str. Barajul Arges, nr 41E, etaj 2, apartament 15, 
Sect. 1,  Bucuresti, Romania 014121 
 
 
 
Oferta early booking Delta pentru Toti 2023 
 
reducere de pana la - 70% 
 
 GULLIVER DELTA  RESORT 4* Murighiol 
 

 

 

 

Sejur 

 4 zile/3 nopti:  

 

intrare joi 

Delta pentru toti Observatii servicii incluse 

Corp central Apart. 

Casute 

Casute private Pachetul standard include serviciile: 

Cazare, masa all inclusive, acces piscina, 

sezlong si umbreluta, surpriza de bun 

venit, acces loc de joaca etc. 
Loc in dubla Loc in dubla Loc in dubla 

06.04; 17.04; 2.200 
679 

2.300 
729 

2.400 
779 

Include pachetul standard + Cost suplimentar 

bilet transp: seniori 149/ nonseniori 179 lei 

 20.04; 27.04; 04.05; 

11.05: 18.05;  25.05; 

2.300 
749 

2.400 
799 

2.500 
849 

Include pachetul standard + Cost suplimentar 

bilet transp: seniori 149/ nonseniori 179 lei 

01.06;  08.06; 15.06;   2.400 
779 

2.500 
829 

2.600 
879 

Include pachetul standard + Cost suplimentar 

bilet transp: seniori 149/ nonseniori 179 lei 

22.06; 29.06; 06.07; 
13.07; 20.07; 27.07; 
03.08; 10.08; 17.08; 
24.08;  31.08; 07.09; 

2.600 
899 

2.700 
949 

2.800 
999 

Include pachetul standard + Cost suplimentar 

bilet transp: seniori 149/ nonseniori 179 lei 

 14.09; 21.09; 28.09;  2.400 
749 

2.500 
799 

2.600 
849 

Include pachetul standard + Cost suplimentar 

bilet transp: seniori 149/ nonseniori 179 lei 

05.10; 12.10: 19.10; 
26.10 

2.300 
699 

2.400 
749 

2.500 
799 

Include pachetul standard + Cost suplimentar 

bilet transp: seniori 149/ nonseniori 179 lei 

 

 

 

 

Sejur Delta pentru toti Observatii servicii incluse 

mailto:ana.radulescu@besttourism.ro
http://www.besttourism.ro/


 5 zile/4 nopti:  

 

intrare duminica 

Corp central Apart. 

Casute 

Casute private Pachetul standard include serviciile: 

Cazare, masa all inclusive, acces piscina, 

sezlong si umbreluta, surpriza de bun 

venit, acces loc de joaca etc. 
Loc in dubla Loc in dubla Loc in dubla 

02.04; 09.04; 2.300 
819 

2.400 
869 

2.500 
919 

Include pachetul standard + Cost suplimentar 

bilet transp: seniori 149/ nonseniori 179 lei 

 23.04; 30.04; 07.05; 

14.05;  21.05; 

2.400 
899 

2.500 
949 

2.600 
999 

Include pachetul standard + Cost suplimentar 

bilet transp: seniori 149/ nonseniori 179 lei 

28.05;  04.06; 11.06;   2.500 
949 

2.600 
999 

2.700 
1049 

Include pachetul standard + Cost suplimentar 

bilet transp: seniori 149/ nonseniori 179 lei 

18.06; 25.06; 02.07; 
09.07; 16.07; 23.07; 
30.07; 06.08; 13.08; 
20.08;  27.08; 03.09;  

2.800 
1049 

2.900 
1099 

3.000 
1149 

Include pachetul standard + Cost suplimentar 

bilet transp: seniori 149/ nonseniori 179 lei 

 10.09; 17.09; 24.09;  2.500 
849 

2.600 
899 

2.700 
949 

Include pachetul standard + Cost suplimentar 

bilet transp: seniori 149/ nonseniori 179 lei 

01.10; 08.10: 15.10; 2.400 
799 

2.500 
849 

2.600 
899 

Include pachetul standard + Cost suplimentar 

bilet transp: seniori 149/ nonseniori 179 lei 

Tarifele sunt în ron/ persoană/ sejur și sunt valabile pana la 31.01.2023! 

 

 

Servicii incluse pachet standard: 

- Cazare 3/4 nopti; 

- Masă în regim All inclusive tip bufet (mic dejun, pranz si cina). Mesele conțin, prin rotatie, preparate  

traditionale, la fiecare masa fiind prezente atat preparate din peste cat si din carne precum pui sau porc.  

Meniul de peste include preparate tip storceagul, borsul de peste, saramura, plachia pestele la gratar etc. 

Vegetarienii sunt bineveniti si ei la complexul nostru turistic! 

- Pachetul de băuturi All inclusive cuprinde: bere, sucuri, apă plată,  vin alb, vin roșu, cafea, ceai 

- Surpriza de Bun Venit! (întâmpinare cu icre si vodca la intrare); 

- Acces gratuit la piscina (functionala iunie-septembrie, in functie de conditiile meteo), umbrelute si 

sezlong 

- Acces gratuit la biblioteca 

 - Acces gratuit la locul de joacă pentru copii; 

 - Posibilitatea de a practica următoarele activități: badminton, tenis de masa, fotbal în iarbă,  șah, table, 

darts, carti de joc, rummy,  volei etc.  

- Pescuit de pe ponton 

- Parcare gratuita 

 

Nu sunt incluse urmatoarele servicii: 

− Transport autocar Bucuresti – Murighiol – Bucuresti – 149 lei/persoana (seniori), 179 lei/persoana 

(non seniori) - optional 

− Taxa ARBDD – 15 lei/persoana 

 

Reduceri/ Suplimente: 

− infantii au gratuitate fara loc in autocar 

− copiii 2-5.99 ani platesc biletul de autocar 90 lei, peste 6 ani platesc pret intreg 

− 1 copil 2 -5.99 ani, achita 150 lei/in camera dubla ( fara pat suplimentar) 



− 1 copil 2 – 5.99 ani cazat in cameră dublă cu pat suplimentar – reducere 65% din tariful de adult 

− 1 copil 6-13.99 ani cazat in cameră dublă cu pat suplimentar, reducere 30% din tariful de adult 

− al 2-lea copil 2-5.99 ani, în camera dubla cu al 2lea pat suplimentar reducere 80% din tariful de 

adult 

− al doilea copil 6-13.99 ani cazat in cameră dublă cu al doilea pat suplimentar – reducere 70% din 

tariful de adult  

− al 3-lea adult in pat suplimentar in cameră dublă are reducere 30% 

− camera single – cost camera DBL - 10%. 

 

Conditii de plata; 

  - avans 30% la inscriere; - diferenta pana la 31.01.2023 
 
 
 
 
 
 
 


