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Locul în care Luxul întâlneşte Natura 
 

OFERTĂ SFÂNTA MARIA 

  

LEBĂDA LUXURY RESORT & SPA 5 * 
 

Ai decis să îți iei concediu și ți-ai dat seama că experiențele de care ai parte sunt mult mai valoroase decât 

bunurile materiale pe care ți le cumperi dintr-un magazin? Fie că vrei să călătorești singur sau poate tu și 

partenerul v-ați făcut în cele din urmă timp pentru o excursie împreună, New Lebăda Resort & SPA este 

destinația perfectă pentru o excursie de cinci stele. Luna de miere? Vacanță de vară în familie? Resortul 

nostru îți pune la dispoziție cele mai bune condiții pentru o vacanță de neuitat, indiferent de compania aleasă. 

Lebăda Luxury Resort & SPA s-a născut din pasiunea pentru ospitalitatea de lux. Suntem aici pentru a vă 

transforma vacanța într-un vis și pentru a vă oferi posibilitatea de a crea amintiri pentru o viață. Există multe 

destinații în întreaga lume pe care ar trebui să le vizitezi cel puțin odată în viață pentru a experimenta 

frumusețea, pacea și bucuria pe care le oferă. Delta Dunării a evoluat în ultimii ani ca una dintre cele mai 

vizitate destinații de vacanță din România, din motive variate lesne de înțeles. Această zonă, una din cele 

mai bine conservate dintre deltele europene, a intrat în Patrimoniul Mondial UNESCO în anul 1991, 

clasificată ca rezervație a biosferei la nivel de România, fiind protejată de lege datorită biodiversității sale și 

peisajelor încântătoare. Presărată cu plaje sălbatice, punctate cu sate pitorești de pescuit și plină de vegetație 

luxuriantă, Delta Dunării oferă numeroase motive pentru care să îi faci o vizită chiar acum! Toată lumea ar 

trebui să viziteze locurile acestea cel puțin o dată în viață și tot ce este nevoie este o singură excursie ca să te 

cucerească definitiv. În cazul în care te-ai hotărât să vii în vacanță să te relaxezi într-un  paradis verde, te 

invităm să descoperi New Lebăda Resort. Fiind construit pe o insulă, singura cale prin care poți ajunge aici 

este cu barca și asta face ca experiența să fie și mai specială. Lebăda Luxury Resort & SPA, clasificat la 5 

stele, este situat în inima rezervației naturale a Deltei Dunării, pe brațul Sulina, la intersecția cu Dunărea 

Veche, în satul Crișan, la mila 13,5. Resortul are o poziționare privilegiată, din care oaspeții pot explora 

biosfera Deltei Dunării foarte uşor. Resortul  este binecuvântat cu un cadru natural spectaculos, unde oaspeții 

vor fi încântați de perfecțiunea păsărilor în habitatul lor natural, în timp ce se bucură de o vacanță de 5 stele. 

Reîncărcați-vă energia corpului și a minții în inima unuia dintre cele mai frumoase patrimonii naturale ale 

UNESCO, Delta Dunării. Vacanța dumneavoastră la Lebăda Luxury Resort & SPA este mai mult decât o 

călătorie, este o călătorie senzorială către bunăstarea și relaxarea completă. Lebăda Luxury Resort & SPA 

poate găzdui până la 400 de oaspeți în 140 de camere single, duble și apartamente cu vedere spectaculoasă, 

departe de zgomot, cu acces nelimitat dimineața la cele mai frumoase răsărituri de soare. Lebăda Luxury 

Resort & SPA are două restaurante principale: unul este cu specific tradițional, iar celălalt are un stil modern 

pentru a satisface toate gusturile. Fie că doriți să savurați o masă tradițională în restaurantul nostru sau doriți 

preparate internaționale servite în restaurantul Danube Pride, suntem mai mult decât fericiți să vă ajutăm 

într-o călătorie a gusturilor delicioase. La noi vă bucuraţi de pește proaspăt din Delta Dunării în fiecare zi! 

Toate produsele de bază din restaurantele noastre sunt proaspete și de cea mai bună calitate. 

Răsfățați-vă cu mâncăruri internaționale din toate bucătăriile lumii. Indiferent de preferințele tale, am 

pregătit mese delicioase pentru toată lumea. Te aşteptăm să guști rețete unice acestei zone, cu tipuri de pește 
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și fructe de mare pe care nu le-ai mai gustat până acum și care o să îți încânte simțurile gustative. Permite-ne 

să îți întrecem orice așteptare! Răsfață-te cu o cină la lumina lumânărilor sau la o cină privată cu persoana 

iubită, cină în propria insulă privată doar cu familia și cei apropiați sau poate doriți să vă bucurați de o cină 

în mijlocul lacului completată cu o vedere extraordinară asupra apusului de soare. Noi putem oferi totul! 

Pentru cea mai romantică cină, lasă-ne să pregătim atmosfera cum se cuvine: lumânări, cea mai bună sticlă 

de vin și o atmosferă de vis în inima Deltei. Surprinde-ți persoana iubită cu o cină privată unică într-un loc 

decorat special pentru tine. Alte activități pe care le puteți încerca în resortul nostru sunt: un tur cu 

elicopterul, excursie în pădurea Letea pentru a vedea superbii cai sălbatici sau plimbări cu barca pe 

minunatele canele ale Dunării. Pentru cei mai activi rezidenți, punem la dispoziție teren multifuncțional cu 

gazon sintetic pentru cei care doresc să practice un sport. Pescuitul în mediu natural este una din experienţele 

pe care nu trebuie să le pierzi atunci când vizitezi Delta Dunării. Acesta îți dezvoltă răbdarea și măiestria. 

Satisfacția va fi cu atât mai mare cu cât reușești să prinzi ce îți propui! Cei care ne calcă pragul se mai pot 

bucura de excursii la Crama Rasova, șah de exterior și momente de neuitat în excursii cu caiacul. 

Doamnele vor fi în special răsfățate la resortul nostru, în oferta de cazare pe care o oferim oaspeților noștri 

puteți regăsi o întreagă gamă de servicii cu care ne răsfățăm chiar şi cei mai pretenţioşi clienți. Pentru o 

experiență integrată de relaxare și detensionare, hotelul nostru are servicii complete de SPA & Detox pentru 

doamnele și domnii care au nevoie de ședințe de destindere în plus. Experții noștri au ales cele mai inspirate 

și inovatoare tratamente de relaxare din lume, într-un singur loc, ghidate de specialiștii noștri pentru o 

reîmprospătare completă a minții și a corpului. O altă facilitate pe care n-o s-o întâniți atât de des la o cazare 

în Delta Dunării este cursul nostru de detox. Alătură-te și tu celui mai nou program de detoxifiere intensiv și 

personalizat, conceput pentru a ajuta la ameliorarea stresului și eliminarea toxinelor din corp. Pentru că 

niciun curs de detoxifiere nu este complet fără să avem grijă și de partea spirituală și de mindfulness, noi 

organizăm și clase de Qigong și meditație, ca să meargă mână în mână. Punem la dispoziție supe de 

detoxifiere și apă alcalină dar și selecții nelimitate de ceai din plante. Povestea noastră începe cu mult timp 

în urmă, când Complexul Lebăda era un hotel pentru oamenii de elită din România. Datorită frumuseții sale 

în mijlocul naturii, toată lumea își dorea să petreacă ceva timp aici. Acum, Lebăda Luxury Resort & SPA 

întâmpină pe toată lumea care doreşte să simtă o notă de natură combinată cu istorie și lux. Relaxați-vă și 

reconectați-vă cu familia într-o armonie completă. Împărtășiți momente prețioase împreună în călătoria cu 

familia, în timp ce explorați resortul nostru expansiv, escapada dumneavoastră din orașul aglomerat. Vă 

așteptăm la Lebăda Luxury Resort & SPA să vă bucuraţi alături de noi de o experiență de lux în mijlocul 

naturii. Suficient de sofisticat, liniștitor clasic și constant excelent!  

Top Obiective turistice din programul Lebăda Luxury Resort & Spa 5* 
 

• Natură şi Peisaje: Lacul Bogdaproste, Lacul Trei Iezere, Canalul Lopatna, Canalul Eracle, Mila 23  

 

• Experienţe şi Distracţii: Relaxare la piscina interioară / exterioară, sauna uscată, sauna umedă, 

fitness, biliard, activităţi sportive pe terenul multifuncţional cu gazon sintetic şi nocturnă, caiac, 

canoe, tiroliana, şah outdoor, cină festivă de Sfânta Maria 

 

Notă: Acest program este o propunere. Puteţi să îl consideraţi punctul de plecare pentru un sejur ce poate 

fi personalizat conform dorinţelor dumneavoastră, modificând obiectivele turistice. Solicitările se pot 

confirma în funcție de disponibilitatea de la momentul cererii.                             
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Perioada:  14.08 – 16.08.2020 

         
Ziua 1:  Lebăda Luxury Resort & SPA 

Sosire la Murighiol. Transfer cu barca la Lebăda Luxury Resort & SPA. Ziua de cazare începe la ora 14:00.  

După amiaza veţi putea lenevi pe marginea piscinei exterioare cu o limonadă rece. Cină şi cazare la Lebăda 

Luxury Resort & SPA. 

Ziua 2:  Lebăda Luxury Resort & SPA 

Mic dejun. Dimineaţa veţi putea face o plimbare pe traseul “Să descoperim Delta Dunării“: Lebăda - 

Dunărea Veche - Lacul Bogdaproste - Lacul Trei Iezere - Canalul Lopatna - Canalul Eracle - Mila 23 – 

Lebăda. Durata excursiei este de cca 3 ore. După masa de prânz veţi putea petrece timpul la piscină, sauna, 

şah outdoor, sala de fitness, la mesele de biliard din incinta complexului sau pe terenul multifuncţional cu 

gazon sintetic. Pentru cei mai experimentaţi propunem activităţi de caiac, canoe şi tiroliana. Seara vă veţi 

bucura de o cină festivă de Sfânta Maria, cu un meniu pregătit după rețete unice, specifice acestei zone, care 

o să vă încânte simțurile gustative. În timpul cinei  veţi fi răsfăţaţi cu un program artistic cu muzica live, 

ansamblu folcloric, dj. Cazare la Lebăda Luxury Resort & SPA. 

Ziua 3:  Lebăda Luxury Resort & SPA 

Mic dejun. În cursul dimineţii, pentru un corp sănătos vă recomandăm terenul multifuncțional cu gazon 

sintetic pentru practicarea sportului. Eliberarea camerei se va face la ora 12.00. Transfer cu barca la 

Murighiol. 

 

TARIF în perioada 14.08 – 16.08.2020: 

• 242 EURO / loc în camera Double Loft King  
(pat matrimonial, fără posibilitatea de acomodare pat suplimentar, mansarda) 

• 264 EURO / loc în camera Double King  
(pat matrimonial, fără posibilitatea de acomodare pat suplimentar) 

• 294 EURO / loc în camera Double Executive Loft King  
(pat matrimonial, cu posibilitatea de acomodare pat suplimentar, mansarda) 

• 341 EURO / loc în camera Double Executive King  
(pat matrimonial, cu posibilitatea de acomodare pat suplimentar) 

 

Plan tarifar copii: 
Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 6 ani, fără pat suplimentar - Gratuit 

Pentru al doilea  copil cu vârsta cuprinsă între  0 - 6 ani, fără pat suplimentar - 30% din pachet 

Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 7 - 12 ani, fără pat suplimentar -  30% din pachet 

Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 7 - 12 ani, cu pat suplimentar -  50% din pachet 

Pentru copiii cu vârsta peste 13 ani, tarif a treia persoană adultă în camerele triple/apartament  - 60% din 

pachet 
 

 

TARIFUL INCLUDE: 

- 2 nopți de cazare la Lebăda Luxury Resort & SPA  

- mesele menționate în program: 2 mic dejun, 1 prânz, 2 cine 

- program artistic la cină festivă din 15.08.2020 
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TARIFUL NU INCLUDE: 

- transport 

- transfer Murighiol – Lebăda – Murighiol cca 100 lei / pers. 

- alte mese, taxe și cheltuieli personale  

- băuturi la mesele incluse în program 

- taxe locale care se achită, la recepţie, individual 

- excursiile şi activităţile opționale 

 

ACTE NECESARE: 

- cartea de identitate în curs de valabilitate 

 

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: 

- înscrierile încep din momentul lansării programului, cu plata unui avans minim de 50% din tarif şi se încheie la                                                

epuizarea locurilor  

- diferenţa de 50 %, se achită cu min. 10 de zile înainte de data plecării 

- turistul va încheia cu agenţia « Contractul de prestări servicii turistice », la care prezentul program este parte 

 

OBSERVAŢII: 

- cazarea turiştilor, precum şi eliberarea camerelor se face în conformitate cu regulile hoteliere specifice  

- distribuţia camerelor la hoteluri se face de către recepţiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se 

rezolvă de către turist direct la recepţie  

- în derularea excursiei pot apărea situaţii de forţă majoră precum greve, condiţii meteo nefavorabile etc.; în aceste cazuri agenţia 

se obligă să depună eforturi pentru depăşirea situaţiilor ivite; totodată, agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare pentru suportarea 

unor cheltuieli suplimentare aferente 

- agenţia nu-şi asumă responsabilitatea în cazul în care anumite obiective nu pot fi realizate din motive independente de aceasta 

- agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare de pierderea bagajelor sau a obiectelor personale, indiferent de cauză 

- în cazul în care turistul întârzie sau renunţă la programul stabilit, nu poate avea nici o pretenţie privind rambursarea 

eventualelor despăgubiri 

- prezentul document constituie anexă la « Contractul de prestări servicii turistice » 

 

http://www.daltravel.ro/

