
   

Cuvânt înainte

Pe vremuri oamenii din Deltă parcă se simțeau mai „acasă”, și erau mai grijulii față 

de natură, care întotdeauna le-a infl uențat direct viața. În ultima vreme am senzația 

că și-au pierdut însă acest sentiment de siguranță, parcă n-ar mai simți că Delta este 

a lor. Investițiile care s-au făcut în ultimii 20 de ani nu i-au prea ajutat, din vechile 

meserii nu se mai poate trăi, așă că oamenii sunt derutați. Este adevărat că Delta este o 

rezervație naturală, există multe restricții, și de aceea, aici este alt ritm de viață, alt ritm 

de dezvoltare față de restul țării. Pe de altă parte, acest lucru crește potențialul turistic 

al zonei. Însă, turismul trebuie făcut cu atenție pentru natură, cu punerea în valoare a 

bogățiilor zonei și cu respect pentru oamenii locului. 

Cred cu sinceritate că șansa Deltei este ecoturismul. Ecoturismul înseamnă, de fapt, 

turism făcut cu bun simț, care nu strică iremediabil locurile și viețile oamenilor. 

Ecoturismul înseamnă produse locale, cazări în casele localnicilor, plimbări cu bărcile 

pescarilor, tradiții vechi, rețete de pește cum nu găsești în alte locuri, bucuria întâlnirii cu 

specii rare de păsări, liniștea pe care o simți în lotcă legănat între cer și ape. 

Vă provoc să lucrăm împreună pentru a face din Delta Dunării regina ecoturismului din 
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“Habitate” a Uniunii Europene, și Arii de Protecție Specială Avifaunistică (SPA), 

desemnate în conformitate cu prevederile Directivei “Păsări” a Uniunii Europene. 

Delta Dunării este declarată atât sit SCI, cât și SPA, ceea ce permite ca oamenii să își 

desfășoare activitățile economice obișnuite, însă cu grijă față de specii și habitate. 

Este de reținut că în câteva cazuri, tocmai activitățile umane de gospodărie 

și tehnicile agricole tradiționale au permis supraviețuirea până în prezent a 

habitatelor și a speciilor, dar și administrarea durabilă a pădurilor, pășunilor sau 

fâneţelor. Așadar, activitățile economice sunt încurajate, atâta timp cât sunt făcute 

cu grijă. Bineînțeles că există și ocupații interzise, cum ar fi  construcţiile și lucrările 

de infrastructură care afectează habitatele sau speciile. Ca excepţie sunt acceptate 

acele lucrări esențiale pentru siguranţa oamenilor sau de importanţă naţională.

Pentru că Delta Dunării este inclusă în toate aceste categorii apar câteva 

efecte: o atenție crescută din partea autorităților naționale și internaționale, 

dar și modifi cări în actele legislative care pot fi  avantajoase pentru anumite 

ocupații, dar neprielnice în cazul altora. Este util să luăm în calcul aceste efecte 

și să benefi ciem de pe urma celor 

favorabile. Delta, unul dintre 

puţinele locuri din lume în care 

post-industrializarea și globalizarea 

nu și-au pus puternic amprenta, 

oferă locuitorilor ocazia de a se 

dezvolta, cu sprijinul fondurilor 

europene și a altor categorii de 

fi nanțări, zona benefi ciind de 

un program de fi nanțare unic în 

România, în perioada 2015-2020, 

program ce poartă denumirea de 

ITI (Investițiile Teritoriale Integrate). 

Bogăția Deltei oferă sufi ciente 

resurse astfel încât oamenii locului 

să poată avea ocupații înfl oritoare 

alternative pescuitului industrial 

care, practicat în exces, duce la 

secătuirea resursei piscicole în 

Deltă, dar și la dispariția speciilor 

rare ce ar trebui protejate. Ar fi  

mult mai efi cient și ar aduce mai 

mulți bani pescarilor dacă peștele 

ar fi  valorifi cat local în turism sub 

formă de preparate culinare locale 

sau vândut în exteriorul Deltei ca 

produs fi nit cu valoare adaugată 

mare. O soluție este dezvoltarea 

ecoturismului, preferat de turiștii 

dornici să descopere locuri în care 

obiceiurile și tradiţiile rămân vii și în 

care natura nu a fost deteriorată în 

scopuri comerciale.

Informații importante 
despre Delta Dunării
Este necesar să cunoaștem însemnătatea Deltei 

Dunării atât pentru a le putea oferi turiștilor 

informații precise despre locurile pe care le 

vizitează, cât și pentru a valorifi ca cât mai bine 

resursele pe care Delta le pune la dispoziția 

noastră. 

Delta este specială atât prin patrimoniul 

natural pe care îl cuprinde, cât și prin 

oamenii și comunitățile ei. Stabilirea unui 

echilibru între dezvoltarea economică, 

nivelul de trai al locuitorilor și protejarea 

patrimoniului natural unic este principala 

provocare a acestei zone.

Dunărea, al doilea fl uviu din Europa 

ca dimensiune, formează împreună 

cu Marea Neagră una dintre cele mai 

frumoase delte din lume, Delta Dunării, 

recunoscută la Convenția Ramsar (vezi 

în josul paginii)1 și ca una dintre cele mai 

întinse zone umede de pe Pământ. Delta 

asigură condițiile potrivite traiului multor 

specii de plante și animale aparte. Ne 

putem mândri cu faptul că stuful Deltei 

formează cea mai întinsă și compactă 

suprafață din lume, iar speciile rare 

de stejari găsite în Letea și Caraoman 

formează cea mai nordică pădure cu 

structură tropicală. Coloniile de păsări 

deosebite și numărul mare de specii de 

pești sunt alte elemente care fac din Delta 

Dunării o destinație remarcabilă. Mai sunt 

și alte motive pentru care Delta a atras 

atenția întregii lumi, ca o adevărată 

comoară a naturii. De exemplu, începând 

cu anul 1938, Pădurea Letea, poartă 

titulatura de rezervaţie naturală, fi ind 

apărată de lege pentru conservarea 

varietății rare de aici. În următoarele 

decenii, o suprafață întinsă din Deltă a 

fost declarată arie naturală protejată. 

Mai apoi, în 1978, zona Roşca – Buhaiova 

– Hrecisca a fost numită rezervaţie a 

biosferei tot cu scopul de a proteja mediul 

și speciile. După cum știm, ecosistemul a 

avut de suferit mult din cauza acțiunilor 

de industrializare din anii ‘80, așa că grija 

pentru mediu și resurse este obligatorie, 

pentru a asigura o viață prosperă în 

prezent, dar și pentru viitor.  

Delta Dunării face parte din rețeaua 

Natura 2000, o rețea europeană care se 

ocupă cu protejarea zonelor naturale în 

care trăiesc specii sălbatice deosebite. 

Rețeaua urmărește și întreținerea 

bogățiilor naturale pe termen lung, 

bogății care ajută la dezvoltarea socio-

economică a zonelor pe care le cuprinde. 

Natura 2000 are în componență Situri de 

Importanță Comunitară (SCI), desemnate 

în conformitate cu prevederile Directivei 

1) Convenția Ramsar este un tratat interguvernamental, 

sub patronajul UNESCO, asupra zonelor umede ca 

habitat al păsărilor acvatice la nivel internațional. 

Tratatul a fost semnat în 2 februarie 1971 în orașul 

iranian Ramsar și intrat în vigoare în anul 1975.
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de peisaje de vis, de liniște, de comuniune cu natura și deconectare de viața 

trepidantă cotidiană.  

Prin stabilirea unor trasee turistice parcurse pe îndelete, turiștii au șansa de 

a explora și experimenta traiul și activităţile locale. Un sejur mai îndelungat (de 

minim 4-5 zile) înseamnă o experiență mai completă pentru turist, și un benefi ciu 

mai mare pentru zonă, crescând suma cheltuită de vizitatori pentru produsele și 

serviciile din Deltă. Turismul lent contribuie la reducerea consumului de resurse. 

Includerea în oferta turistică a transportului făcut cu lotca tradițională sau cu 

căruța trasă de cai, ca alternative pentru barca cu motor sau autoturisme, este nu 

doar mai puțin costisitor pentru operator și mai prietenos cu mediul, dar este și 

mai interesant în ceea ce privește experiența turistului, care se poate bucura în 

tihnă de peisajele mirifi ce pe care le traversează.

În concluzie, locuitorii Deltei Dunării pot avea bunăstare și din alte ocupații decât 

pescuitul, iar câteva dintre activitățile care aduc valoare ofertei turistice a zonei, 

fără a afecta negativ mediul și resursele, sunt următoarele: 

  pescaturismul și tradiţiile pescărești

  bucătăria tradiţională din pește

  cunoașterea și valorifi carea turistică a patrimoniului istoric și natural

  dezvoltarea ofertei de cazare tradițională

  meșteșugurile artizanale tradiţionale:  utilizarea stufului, în special pentru 

punerea în valoare a arhitecturii 

tradiționale

 prelucrarea papurei

 marangozeria, construirea 

și repararea de lotci și alte 

ambarcațiuni din lemn

 olăritul

Ce înțelegem prin dezvoltarea durabilă?

Dezvoltarea durabilă permite satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite 

șansele generațiilor următoare de a construi conform standardelor viitorului. 

Cu alte cuvinte, ar trebui să găsim, astăzi, modalități de creștere a nivelului de trai 

pe plan local, de creare de noi locuri de muncă, fără a degrada mediul natural 

și fără a exploata excesiv resursele pe care le vor utiliza, mâine, copiii noștri. 

Dezvoltarea durabilă în Delta Dunării se bazează pe utilizarea cu inteligență a 

meșteșugurilor și ocupaţiilor tradiţionale, simultan cu valorifi carea bogăţiilor 

pe care natura le pune la dispoziţie. În același timp, trebuie să păstrăm însă 

mediul înconjurător curat și să avem grijă să nu epuizăm resursele în mod 

nechibzuit, așa cum este pe cale să se întâmple cu resursa de pește. 

Faptul că în Delta Dunării sunt atât de multe naționalități, cu obiceiuri și porturi 

diferite, care încă știu cum să practice meserii tradiționale, este o bogăție care 

poate fi  valorifi cată prin turismul făcut cu măsură și cu bun simț. Reînvierea acestor 

meserii nu înseamnă o întoarcere în trecut, ci crearea unor produse la modă, 

produse exportabile care nu rămân la nivel de simple suveniruri tradiționale. 

Într-o lume dominată de comerțul bunurilor produse în masă, obiectele artizanale 

autentice sunt din ce în ce mai căutate și apreciate. Pe de altă parte, activităţile 

de zi cu zi ale pescarilor pot reprezenta pentru turiști minunate experienţe de 

explorare și de cultură, care să completeze momentele de liniște și deconectare pe 

care aceștia le caută în Delta Dunării.

Există localități care, în prezent, sunt văzute doar ca puncte de tranzit de la 

intrarea turiștilor în Deltă până la localitățile recunoscute drept destinații de 

vacanță. O simplă schimbare de abordare le-ar putea include în oferta turistică: 

prelungirea călătoriei de la intrarea în Deltă, prin practicarea unui turism lent, 

făcut pe îndelete, în care călătoria să fi e considerată parte din vacanță, și nu 

doar un transfer cu barca cu motor care trebuie să dureze cât mai puțin. Dacă în 

general ne dorim, cu toții, să petrecem cât mai puțin timp pe autostradă de acasă 

până la destinație, situația stă cu totul altfel în Deltă, unde ne putem considera 

deja „ajunși” din momentul în care am intrat în Deltă, pentru că ne putem bucura 
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Ecoturismul

Ecoturismul este un tip de turism al cărui obiectiv principal este obținerea 

de venituri de către localnici, păstrând în același timp nealterat patrimoniul 

natural și cultural, adică tradițiile și ocupațiile de bază. 

În prezent, acest gen de ecoturism este minoritar în Deltă, dat fi ind că 

serviciile de ecoturism nu sunt încă sufi cient dezvoltate, fi ind mult mai 

mult accent pus pe turismul clasic, rapid, în care vizitatorii petrec doar 

2-3 zile în Deltă. Prin intermediul ecoturismului, care determină turiștii să 

petreacă o perioadă mai îndelungată în Delta Dunării, sumele cheltuite de 

către vizitatori pe plan local cresc. Ecoturismul presupune mai puțini bani 

cheltuiți pe aspecte cum ar fi  combustibil, sau produse importate, și mai 

mulți pe produse și servicii locale.

La nivel mondial, numărul consumatorilor de ecoturism a crescut 

considerabil. Se observă din ce în ce mai mult înclinația turiștilor spre 

activități culturale, educative, sportive, preocupări care pun accent pe 

calitatea mediului înconjurător și care presupun relaxarea turiștilor într-

un mod energetic și participativ. Acest tip de activități ajută turiștii să se 

apropie de natură, să exploreze, să învețe și să se implice activ în activitățile 

de zi cu zi ale locurilor pe care le vizitează. Din Strategia Națională de 

Dezvoltare a Ecoturismului în România afl ăm că în paralel cu dezvoltarea 

ecoturismului, preferințele turiștilor s-au schimbat:

 mai mult de 2/3 din călătorii din SUA şi Australia şi 90% din turiştii 

britanici consideră că o protejare activă a mediului şi susţinerea 

comunităţilor locale trebuie să fi e incluse în responsabilităţile 

hotelurilor;

Obiectivele proiectului 

Proiectul Asociaţiei „Ivan Patzaichin Mila 23” sprijină și prezintă în detaliu 

aceste îndeletniciri, ce pot contribui la creșterea veniturilor familiilor de 

pescari, dar și la dezvoltarea culturală și turistică a zonei, ori la ocrotirea 

spaţiului natural din Delta Dunării. De asemenea, dorește să convingă 

locuitorii din zonele considerate „ne-turistice” că ecoturismul poate 

transforma aceste localități în atracții turistice. Exemplele de activități 

economice sau de servicii de ecoturism prezentate aici sunt modele de 

proiecte viabile spre fi nanțare pe diverse fonduri europene, de exemplu 

prin fi nanțările FLAG și GAL.
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 în Germania, 65% (39 milioane) dintre călători se așteaptă la un mediu de 

foarte bună calitate; 42% (25 milioane) consideră că este foarte important să 

găsească cazare prietenoasă cu mediul;

 aproape jumătate dintre cei intervievaţi în Anglia au afi rmat că mai degrabă 

ar călători cu o agenţie care garantează condiţii bune de muncă, protejarea 

mediului şi susţinerea unor opere de caritate în respectiva destinaţie turistică;

 87% dintre turiştii englezi au spus că vacanţa lor nu ar trebui să dăuneze 

mediului; 39% au spus că erau pregătiţi să plătească 5% suplimentar pentru 

acest lucru;

 53% dintre turiştii americani spun că experienţa lor turistică este mai bogată 

când învaţă cât mai mult despre obiceiurile şi cultura locală;

 95% dintre turiştii elveţieni consideră că respectul pentru cultura locală este 

foarte important atunci când aleg o locaţie de vacanţă.

Acest gen de turism implică un alt tip de vizitator ce poate fi  atras în Delta Dunării, 

având un potențial de creștere foarte mare, așa cum arată exemplele de mai 

sus. Noul model de turist apreciează produsele locale, drept urmare e dispus să 

plătească mai mult pentru un produs autentic, decât pentru unul importat.

Dacă ține cont de aceste noi preferințe și își formează o strategie comună de 

promovare a turismului ecologic în regiunea Deltei Dunării și de dezvoltare a 

ocupațiilor tradiționale locale, Delta are toate șansele să devină o ecodestinație. O 

astfel de colaborare între localități poate determina prelungirea sejurului turistic 

pe o perioadă mai îndelungată, traseul turistic cuprinzând astfel mai multe zone 

și activități locale, nu doar destinațiile turistice consacrate. Prin cooperare și 

susținere reciprocă între locuitorii diferitelor localități, întreaga regiune a Deltei 

are de câștigat pe termen lung. Concret, acest gen de colaborare presupune 

îndemnarea turiștilor să viziteze și așezările vecine, precum și recomandarea 

produselor și serviciilor regăsite în acele locuri. Este important ca Delta Dunării 

să fi e văzută ca o ecodestinație din mai multe motive: pe de-o parte, activități 

precum agricultura sau pescuitul tradițional nu mai reprezintă opțiuni valabile 

în zona Deltei, din cauza consumului abuziv al resurselor. De exemplu, 

pescuitul practicat excesiv a diminuat rezerva de pește în mod dramatic. 

Pe de altă parte, turismul de masă este contraindicat acestei zone fragile. 

Obținerea certifi cării de ecodestinație pentru Delta Dunării este un proces 

în curs pe care comunitățile locale pot să îl susțină prin valorifi carea 

resurselor naturale și de tradiție, dar și prin colaborare cu comunitățile 

vecine.

În ultima perioadă se pune mult accent pe dezvoltarea turismului, chiar 

și la noi în țară. Datorită progresului în domenii precum comunicații sau 

transport, turismul a devenit practicabil chiar și în zone care până acum 

nu erau văzute ca destinații turistice pentru că sunt mult prea izolate. 

Odată cu dezvoltarea turismului, a crescut și riscul degradării mediului 

înconjurător din cauza impactului pe care numărul mare de turiști sosiți în 

zonă îl are asupra naturii. De asemenea, crește și riscul pierderii tradițiilor 

și obiceiurilor locale, din pricina infl uenței pe care turiștii o au asupra 

localnicilor în legătură cu obiceiurile stilului de viață modern. Cu toate că 

aceste riscuri sunt mari, dezvoltarea zonelor cu potențial turistic este o 

oportunitate reală pentru progresul economic și social, atât al teritoriului 

vizitat, cât și al localnicilor. Așa că este recomandat turismul clasic făcut cu 

respect față de natură și tradiții, sub o formă nouă, cea de ecoturism.

Dezvoltarea industrială a produs un dezechilibru ecologic atât de mare, 

încât natura nu mai are puterea de a se reface singură în urma intervenției 

umane. Pe măsură ce crește preocuparea oamenilor pentru protejarea și 

conservarea naturii, se dezvoltă ecoturismul, o soluție pentru activități 

turistice făcute cu responsabilitate. Ecoturismul e ideal pentru a descoperi, 

cunoaște și aprecia natura, tradițiile legate de natură, dar și cultura locală. 

Are și un scop educativ, acela de a învăța turiștii și localnicii să protejeze 

cadrul natural dar și să se asigure că activitățile lor au o infl uență negativă 

cât mai scăzută asupra mediului cultural și social. Devenind conștienți de 

semnifi cația și totodată de fragilitatea naturii, turiștii pot contribui în mod 

activ la protejarea zonelor naturale, colaborând în acest sens cu localnicii. 

Prin ecoturism, se face remarcată și cultura specifi că locului, pentru că 

turiștii au șansa să interacționeze cu localnicii, care le prezintă și îi învață 

practicile locale tradiționale. Prin ecoturism sunt asigurate și câștigurile 

necesare pentru ocrotirea continuă a zonelor protejate, pentru că acest 

tip de turism presupune și reinvestirea unei părți din câștiguri în interesul 

naturii.



Pescaturismul
Pornind de la pescuitul tradițional și adaptându-l la nevoia de dezvoltare și 

reinventare a turismului în Deltă, Ivan Patzaichin a văzut în „pescaturism” o 

oportunitate nouă de creștere a veniturilor pescarilor. Pescaturismul este „un 

serviciu turistic din gama ecoturismului, a turismului culinar şi cultural, care îi permite 

turistului să înţeleagă ce înseamnă să fi i pescar în Deltă, oferindu-i ocazia să petreacă 

o zi din viaţa pescarului alături de el”.

Pescaturismul este o formă de turism care pune în valoare activitatea propriu-zisă 

a pescarilor. Timp de câteva ore, însoțiți de pescari profesioniști, turiștii pot vedea 

dintr-o lotcă cum decurge o zi la pescuit. Ei pot să asiste la prinderea peștilor cu 

unelte tradiționale și să asculte poveștile pescarilor, în timp ce se pregătește ciorba 

pescărească la refugiu. Toate acestea pot însemna pentru turişti ingredientele unei 

zile de neuitat petrecute în Deltă.

Astfel, elementele de unicitate ale activității de pescaturism sunt: pescarul din 

Deltă, lotca, uneltele tradiționale folosite pentru pescuit, ceaunul cu ciorba 

pescărească, toate acestea fi ind prezentate în mediul lor natural. În legătură cu 

lotca, există zvonul că Uniunea Europeană o interzice în pescuit. Acest lucru este 

fals, singura recomandare a normelor internaționale de protecție a mediului fi ind 

înlocuirea treptată a sistemului de acoperire cu gudron, care este considerat toxic 

pentru mediul acvatic, cu vopsele speciale ecologice, dedicate ambarcațiunilor.

Lotca, unul dintre elementele defi nitorii pentru meseria de pescar de sute de 

ani, a fost regândită pentru pescaturism, pentru transportul comod al turiștilor, 

fi ind realizată în sistem de construcție tradițional, cu crivace din stejar și placată 

cu lemn de brad. Puțini știu că în ultimii 8 ani nu au mai fost construite lotci, iar 

atelierele care se ocupă cu acest meșteșug aproape au dispărut. În cazul în care 
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nu i se oferă o nouă utilizare prin pescaturism sau prin plimbările pe Dunăre, acest 

element va dispărea. Ar fi  o pierdere enormă, știut fi ind că turiștii sunt interesați 

de simbolurile locale, iar pescarul în lotca sa tradițională este o puternică imagine 

a Deltei.

„Genul acesta de turism este rezervat pescarilor profesioniști, fi ind o alternativă de 

venit la activitatea zilnică de pescuit. Astfel, presiunea pe resursa piscicolă va fi  mai 

mică, iar valoarea peștelui vândut va fi  mai mare, cu aceeași muncă. Adică prindem 

mai puțin și vindem mai mult. Este o soluție de bun-simț pentru localnici, în condițiile 

în care un pescar nu trebuie să își facă acasă un restaurant sau o pensiune de cinci 

stele pentru a avea venituri în plus din turism”, spune Ivan Patzaichin.

Pescaturismul reprezintă cea mai bună ocazie pentru a cuprinde în aceeași 

experiență turistică o serie întreagă de activități desfășurate pe plan local, cum 

ar fi : plimbarea organizată într-o barcă construită tradițional, împreună cu un 

ghid de la care turiștii primesc informații despre împrejurimi, vâslitul, observarea 

tehnicii pescuitului și a pregătirii capturii, participarea la gătitul hranei după 

rețete tradiționale și, bineînțeles, degustarea acesteia. Pentru turiștii în căutare de 

tradițional și autentic acesta poate rămâne un experiment unic.

Referitor la pescaturism, Ivan adaugă: „Vom ajuta prin pescaturism să strălucească 

din nou un simbol al Deltei, adică lotca, afl ată, în acest moment, pe cale de dispariție, 

ca o specie rară de păsări.”
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Marangozeria

Marangozeria, ocupație care se referă la construcţia și reparația bărcilor, simboliza 

în trecut o meserie cu tradiție pe întreg teritoriul rural al Deltei Dunării. La ora 

actuală meșteșugul este pe cale de dispariție, dat fi ind faptul că astăzi bărcile 

tradiționale din lemn, lotcile, mai sunt construite doar ocazional, în atelierul Geneza 

din Tulcea.

Aşa cum spune Paul Vasiliu, unul dintre ultimii marangozi din Delta Dunării, lotca, 

ambarcațiunea tradiţională din lemn, reprezenta centrul existenţei localnicilor: 

„Doar cei înstăriți aveau căruță, lotcă aveau toți. Este un produs care și-a probat 

utilitatea în sute de ani. Este un mijloc de existență, dar și unul de transport 

incomparabil cu barca din fi bră de sticlă, la modă acum. Cu lotca, în anul 2003, am 

transportat inclusive 40 de stupi pe Razelm. În Deltă, lemnele și stuful nu pot fi  

transportate cu o barcă din fi bră de sticlă. Lotca a redus distanța dintre localități, i-a 

ajutat pe oamenii din Deltă să fi e activi și sănătoși, punându-și amprenta asupra lor.” 

Lotca a fost reintrodusă în circuitul economic, drept barcă turistică, fi ind de nelipsit 

în turul de pescaturism, sau în plimbările pe canale.

Pentru a sprijini transformarea Deltei într-o ecodestinație veritabilă, meşteşugul 

construcţiei bărcilor tradiţionale româneşti din lemn poate deveni o activitate 

curentă și o șansă de câștig pentru cei care o practică. Marangozeria este o 

activitate locală tradițională ce ar aduce un plus de valoare și autenticitate 

experienței ecoturistice a vizitatorilor, care ar avea prilejul să observe tehnicile de 

construcție a lotcilor sau chiar să participe activ la realizarea lor.

Cu scopul de a revitaliza marangozeria și de a o transforma într-o ocupație 

modernă, Ivan Patzaichin a contribuit la realizarea unui model nou de 

ambarcațiune, canotca, o îmbinare între lotcă, de la care preia forma, culoarea, 

materialul, şi canoe, de la care împrumută suplețea, agilitatea și viteza. Materialul 

oferă o greutate scăzută, dar și o rezistenţă ridicată canotcii. Autenticitatea 

canotcii este datorată materialului, lemnul fi ind rar folosit în prezent la construirea 

ambarcaţiunilor, acesta fi ind înlocuit cu fi bră de sticlă.

Canotca stă la intersecția mai multor puncte de interes: este o ambarcațiune care 

poate fi  ușor mânuită chiar și de turiști, care pot observa peisajele sau activitatea 

de pescuit a locuitorilor în timpul plimbărilor. Canotca poate, astfel, deveni un 

adevărat simbol al Deltei Dunării.

Papura

Din vremuri străvechi și până la începutul anilor ‘90, localnicii satelor Deltei Dunării 

recoltau manual papura, plantă specifi că zonei Deltei, folosită pentru împletiturile 

artizanale, dar și întrebuinţată ca material pentru componente ale construcţiilor 

tradiţionale, cum ar fi : acoperișuri, garduri sau în izolarea pereţilor. Adesea este 

folosită și ca hrană pentru animale. 

În anii precedenţi revoluţiei, recoltarea și prelucrarea artizanală a papurei au 

cunoscut o dezvoltare de tip cooperatist, Cooperativa Meșteșugărească „Delta 

Dunării” având secţii și fi liale în majoritatea localităţilor Deltei. De acolo obiectele 

meșteșugărești erau livrate atât în întreaga țară, cât și în afara graniţelor acesteia.

Începând cu anii ‘90, meșteșugul și-a pierdut din faimă. Numai două ateliere 

pentru prelucrarea papurei mai funcţionează izolat la Mahmudia și Luncavița. 

Atelierul de împletituri din papură de la Mahmudia este cunoscut și apreciat 

pentru originalitatea modelelor și pictura deosebită realizată în culori specifi ce 

zonei. Produsele confecționate din papură de pe teritoriul Deltei Dunării au 

valoare de brand și sunt foarte căutate în magazinele de suveniruri.

Pentru că la ora actuală produsele asemănătoare de import, în mod deosebit cele 

provenind din China, predomină atât în pieţele interne, cât și în cele din afara 

ţării, relansarea produselor din papură la un astfel de nivel ar fi  difi cilă. Cu toate 

acestea, produsele artizanale pot fi  valorifi cate cu succes pe piaţa locală, o dată cu 

dezvoltarea turismului. Pensiunile ar putea fi  dotate cu coșuri și accesorii pentru 

masă din papură, personalizate, aducând o valoare în plus și identitate locală 

fi ecărei localități.
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Stuful

Stuful, un material de construcţie uşor, estetic, ecologic, rezistent şi elastic, 

asigurând o izolare termică şi fonică perfectă, reprezintă atât o resursă importantă 

pe plan local, cât şi un valoros bun pentru export. Ca dimensiune, suprafaţa de stuf 

din Deltă este pe locul doi în lume, cu o întindere de 1.800 km². În ceea ce priveşte 

calitatea, stuful crescut în complexul Razelm-Sinoe-Zmeica-Goloviţa este cel mai 

bun la nivel mondial, fi ind considerat „aurul verde” al Deltei Dunării.

Pentru locuitorii Deltei, prelucrarea stufului a rămas şi în prezent o activitate 

de bază. Deşi utilizarea acestuia pentru export ar aduce un profi t considerabil, 

localnicii îl folosesc în principal pe post de combustibil convenabil pentru încălzire 

sau drept hrană pentru animale.

Pe lângă utilizarea acestuia în construcții sau ca sursă de energie, stuful servește 

ca bază pentru celuloză și hârtie, pentru confecționarea împletiturilor artizanale, 

pentru protecția digurilor, ca resursă turistică, masa stufi colă adăpostind păsări, 

pești și o mare diversitate fl oristică.

Este de notorietate faptul că în străinătate stuful din Delta Dunării este apreciat în 

mod special pentru calitatea sa de izolare termică mult mai efi cientă decât cea a 

materialelor industriale.

Pentru cei care au observat potenţialul acestei ocupaţii, prelucrarea stufului 

rămâne una dintre puţinele activităţi neafectate de criza economică, cererea 

pentru acest material fi ind în continuă creştere pe piaţa internaţională.

Olăritul

Prelucrarea lutului, una dintre cele mai vechi ocupaţii ale omului, este practicată în 

zona Deltei Dunării încă de mii de ani, din epoca neolitică, aşa cum arată dovezile 

arheologice descoperite în localităţi ca Ceamurlia de Jos, Isaccea, Trestenic şi 

Luncaviţa. Până la începutul anilor ’80, la Luncavița funcționa un puternic centru 

de olărit, unul dintre cele mai mari din țară, alături de Târgu Lăpuș în Maramureș, 

Horezu în Vâlcea, sau Rădăuți în Suceava. Aluviunile aduse de Dunăre, de canalul 

Ciulineț în punctul „Ciup-Vărsătura” oferă o frumusețe aparte ceramicii luncavițene, 

de culori maronii - roșiatice.

În ciuda valorii meșteșugului, numărul 
centrelor de olărit existente în zona 
Deltei la ora actuală este extrem 
de scăzut. Odată cu apariţia noilor 
materiale, precum porţelanul, fi erul 
smălţuit, aluminiul, inoxul sau plasticul, 
ceramica a devenit tot mai puţin 
utilizată. 

Meşteşugul olăritului rămâne viu 
numai din dragostea oamenilor care 
îl practică în mod tradiţional. „Când a 
venit industrializarea, s-a dat totul peste 
cap, totul s-a stricat. Toate meştesugurile 
s-au stricat, şi toate rânduielile 
sănătoase ale oamenilor. Se mai lucra 
pe ici pe colo, da nu în felul cum se 
lucrase înainte. De prin anii 1960-1970 
a cam început să apară ceramica făcută 
industrial şi nu prea se mai vindeau 
lucrurile făcute tradiţional.” declară 
meşterul olar Rusu Vasile.

Totuși, pentru Luncavița olăritul încă 
reprezintă un meșteșug cu valoare 
de marcă identitară. Începând din 
2004 atât la primărie, cât și la școală a 

început să se adune un bogat inventar 
ceramic, iar dorința de a reînvia tradiția 
a început să crească. În prezent, există 
în Luncavița un centru de olărit, 
pe lângă care se desfășoară și alte 
meșteșuguri tradiționale.

În ziua de astăzi, lumea este într-o 
goană continuă după autentic, 
tradiţional, natural, așa că meșteșugul 
olăritului are toate șansele să 
reînfl orească și să reprezinte o 
meserie profi tabilă pentru locuitorii 
Deltei. Produsele din lut prelucrate 
tradiţional sunt considerate valoroase 
la nivel mondial, datorită frumuseţii 
și diversităţii ornamentelor pictate cu 
elemente decorative specifi ce zonelor 
din care vasele provin. Obiectele 
din lut pot fi  vândute ca atare în 
magazinele care comercializeză 
produse tradiționale, sau pot face 
parte din oferta turistică prin folosirea 
lor la pensiuni și restaurante locale. 
De asemenea, turiștii ar putea să vadă 
tehnicile prelucrării lutului sau chiar să 

participle la olărit.



Vestigiile istorice ale zonei se afl ă într-o stare avansată de degradare, deoarece 

lucrările de consolidare se desfășoară cu întârziere. Pe de altă parte, profi lul 

arhitectural al Deltei este pe cale de a-și pierde caracterul, pentru că apar 

construcții noi, moderne, fără nici o legatură cu liniile specifi cului local. Explicația 

este că nu există interes față de valorifi carea durabilă a tradițiilor folclorice. Un alt 

motiv ar fi  faptul că cei ce construiesc nu realizează cât de mult ar crește casele 

tradiționale valoarea peisajului, deci a atractivității Deltei și a experienței pe care o 

poate oferi turiștilor. 

Elementele culturale ar putea avea și un efect de prelungire a sezonului turistic, 

dacă se promovează sărbători sau evenimente de interes care se desfășoară în 

extrasezon. De altfel, includerea în traseele turistice a momentelor de turism 

cultural poate extinde durata sejururilor în Deltă, ceea ce este benefi c atât pentru 

pescari, pensiuni și operatori de turism, cât și pentru comunitățile în care se face 

turism. 
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Patrimoniul cultural

Delta Dunării include și un vast patrimoniu cultural, îmbogățit cu contribuția 

fi ecăreia dintre minoritățile etnice din Deltă, și reprezentat de muzica, dansurile, 

portul, sărbătorile și obiceiurile armonios puse în comun de acestea.

Parte din patrimoniul cultural sunt ansamblurile folclorice locale, cum este Grupul 

Folcloric al Căminului Cultural din localitatea Murighiol, cu un bogat repertoriu 

atât în limba română, cât și în ucrainiană. Un alt ansamblu folcloric, numit „Katiusa” 

este recunoscut pentru păstrarea în totalitate a tradițiilor folclorice muzicale și 

coregrafi ce ale rușilor lipoveni, precum și portul tradițional de sărbătoare. Alt 

exemplu este ansamblul de dans folcloric „Salsovia”, care redă cu măiestrie o 

sinteză a valorilor coregrafi ce provenind din regiuni variate, construindu-și astfel 

un stil propriu, de sine stătător și reprezentativ.

Tot ca element al patrimoniului cultural din Deltă regăsim portul tradițional, care 

a fost păstrat în principal de rușii lipoveni, ca o necesitate de respectare a unor 

norme vestimentare impuse de stilul de viață religios. Piese componente ale 

ținutei tradiționale, ca „iubca”, „cohta”, „pois” sau „kicika”, elementele decorative, 

dar și tehnicile de cusut sau țesut, pot stârni interesul și pot alimenta inspirația 

amatorilor de modă vestimentară, după cum ne arată doamna Erofei Ecaterina 

născută în Sarichioi, dar venită în Mahmudia în urma căsătoriei: „când am venit aici 

nu mai avea nimeni cațaveică, dar eu le-am comandat la o croitoreasă din Sarichioi 

care știe să facă, și când au văzut femeile la mine și la fata mea au vrut și ele.” Asistăm 

la un fenomen de reinventare a tradiției care se transferă de la o comunitate la 

celelalte.

Bisericile, cum este cea ortodoxă cu hramul Sfântului Gheorghe, construită 

aproape integral din piatră în anii 1800, mănăstiri, ca Halmyris, spectaculoasele 

cetăți ca Enisala, Argamum sau Halmyris, vechea așezare geto-dacică Dinogeția 

sau așezarea neolitică și necropola de la Sarichioi, reprezintă componente ale 

peisajului cultural din Delta Dunării, elemente de valoare arhelogică cu un 

potențial enorm ca puncte de interes ale traseelor turistice.

Obiceiurile legate de momentele semnifi cative ale vieții, miturile și legendele 

locale dau savoare și culoare unui sejur turistic, de aceea vizitatorii sunt încântați 

să participe. Menționăm doar câteva dintre cele mai pitorești astfel de momente și 

practici locale, cum ar fi  legenda localității Mahmudia, Serbările Apei și Pescuitului 

din Murighiol, Festivalul Solzilor de Pește, Ziua Lacului Razelm, sau târgurile locale. 
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Arhitectura

Locuințele tradiționale din Delta Dunării, cu stiluri arhitecturale de inspirație 

lipovenească, românească și rusească, construite din materiale caracteristice 

regiunii și  decorate cu motive ornamentale inspirate din natură, pot contribui la 

oferta turistică a Deltei. 

O constantă a peisajului rural din 

Delta Dunării sunt vechile case cu 

pereţi de lut, cu acoperiş din stuf, 

alături de care au apărut pe timpul 

comunismului și încă continuă sa 

apară, construcţii noi, nearmonizate cu 

specifi cul local. Această nepotrivire de 

stiluri nu reprezintă o atracție pentru 

turiști și compromite caracterul de 

autenticitate, armonia și identitatea 

vizuală a zonei. Conservarea stilului 

tradițional de construcție a locuințelor 

este esențială pentru creșterea 

atractivității locului. Găzduirea 

turiștlor în astfel de construcții le 

poate îmbogăți acestora considerabil 

experiența de vacanță.

O dată cu post-industrializarea şi 

globalizarea, a apărut tendinţa 

de a reinventa mâncarea şi de a o 

aduce în actualitate, de multe ori 

prin uniformizare. Însă, arta culinară 

reprezintă parte din istorie, cultură şi 

tradiţie, așa că trebuie privită drept 

un bun valoros, care își poate aduce 

contribuția la îmbogățirea ofertei 

turistice.

Borşul din peşte, vareniki, kasnik, 

blinî şi multe alte preparate specifi ce 

regiunii Deltei Dunării, mâncăruri 

gătite în mod tradiţional, care 

în ochii localnicilor sunt atât de 

obişnuite, pot reprezenta pentru 

turişti elemente care completează 

experienţa unică de a observa și 

participa la viața de zi cu zi din Deltă. 

Pe lângă degustarea specialităților 

locale, experiența poate cuprinde 

inclusiv implicarea vizitatorilor în 

procesul de pregătire a preparatelor 

după rețetele consacrate.

În general, turiștii caută să descopere 

mâncarea locală odată ajunși într-o 

destinație nouă, iar în Deltă pot face 

un adevărat traseu prin diversitatea 

de rețete. Sunt în general dispuși 

să plătească mai mult pentru 

mâncarea gătită tradițional, acest 

lucru însemnând nu numai rețete 

consacrate, dar și pește proaspăt, 

tehnici și instrumente de gătit 

cum nu se găsesc peste tot (cuptor 

tradițional, ceaun, plită). Astfel, se 

creează un echilibru între satisfacția 

turistului și câștigul localnicilor.

Bucătăria tradiţională

Mâncarea este unul dintre cele mai importante şi reprezentative simboluri 

culturale ale unei regiuni. Bucătăria din zona Deltei este de o bogăţie 

impresionantă, prin diversitatea reţetelor, a ingredientelor specifi ce, 

a instrumentelor folosite în prepararea hranei și sezonalitatea acesteia.
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Atracții ecoturistice ale localităților 
din zona FLAG

Este necesară identifi carea și introducerea în circuitul ecoturistic 

internațional a localităților care au potențial ecoturistic semnifi cativ, fi e 

prin elemente care țin de patrimoniul natural, fi e prin activități, obiceiuri 

și tradiții locale. Vă prezentăm, în continuare, câteva dintre ele.

  C.A. Rosetti (Letea)

C.A. Rosetti (Letea, Sfi ștofca, Periprava 

și Cardon), este o comună care, de-a 

lungul ultimelor decenii, a fost cunoscută 

în special prin pădurea Letea, una dintre 

cele mai spectaculoase păduri din Europa. În același timp, satul a fost privit doar 

ca o zonă de trecere către pădure. Este esențial ca presiunea pe Pădurea Letea să 

fi e redusă prin promovarea altor atracții turistice. De altfel, localitatea a început să 

se dezvolte ca sat turistic, tot mai mulţi localnici amenajându-și locuinţele pentru 

a respecta exigenţele minime ale unei structuri de cazare turistică, păstrându-le 

totodată aspectul tradiţional. 

Un element care a atras atenţia întregii Europe asupra pădurii Letea au fost 

hergheliile de așa ziși cai sălbatici. Creșterea animalelor, ocupația de bază a 

locuitorilor din regiune, poate deveni profi tabilă dacă este pusă în legătură cu 

oferta turistică. 

Un alt punct de atracție ar putea fi  atelierul de împletituri din papură realizat 

în urmă cu câţiva ani, la Letea, în cadrul unui proiect social în care mai multe 

localnice au deprins meșteșugul împletiturilor. Totuși, până în acest moment, 

nu a avut loc o dezvoltare a acestei practici meșteșugărești. Alte soluții la 

îndemână, care pot sprijini un ecoturism de succes, ar putea fi : refacerea 

fântânilor cu cumpănă și a morilor de vânt tradiţionale, dezvoltarea turismului 

călare, amenajarea unui muzeu etnografi c al comunităţii, înfi inţarea de atelierele 

meșteșugărești care să producă obiecte de uz, cum ar fi  naproanele, rogojinile, 

sau acoperitoare ale recipienţilor în care se comercializează produsele tradiţionale 

(în special mierea, produsă pe scară largă în zona Letea), amenajarea unor dane 

pentru ancorarea ambarcaţiunilor de mică dimensiune sau înfi inţarea unui centru 

de informare turistică într-o casă tradiţională. Turiștii au, în prezent, multe opțiuni 

de petrecere a timpului: vizitarea lacului natural sărat, vizitarea pădurii cu un ghid 

localnic cu căruță, birdwatching pe grinduri, plimbări pe lacul Merhei - situat 

în apropierea celei mai mari colonii de pelicani din Deltă, precum și vizitarea 

celorlalte sate din comuna C. A. Rosetti.

  Pădurea de stejar Letea

  Rezervația naturală Grindul  

     și Lacul Răducu (2.500 ha)

  Biserici lipovenești

  Fântânile cu cumpănă

  Dunele de nisip

  Sărăturile mari

  Canalul Magearu

Atracții principale:
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În ultimii ani, zona Chilia a devenit din ce în ce mai căutată de pescarii amatori, iar 

turismul pescăresc a cunoscut o puternică dezvoltare. De aceea, la fel ca în zona 

Crișan, pescaturismul poate reprezenta pentru Chilia Veche o opțiune pentru 

dezvoltare. 

În prezent această regiune este slab reprezentantă în ofertele turistice ale 

agenţiilor specializate, dar, acest aspect poate fi  privit și ca un avantaj, pentru că 

oferă comunităţii posibilitatea de a-și construi propria ofertă turistică, concentrată 

în jurul turismului ecologic și a pescaturismului. Chiar dacă numărul celor atrași de 

această zonă va fi  mic, cu siguranţă va fi  un public fi del, care va reveni constant. 

Zona oferă obiective de vizitare din categoria „cel mai” sau „cea mai” (cea mai înaltă 

biserică, cel mai izolat schit de călugări), care pot fi  incluse armonios într-un traseu 

turistic special, diferit de celelalte locuri din Deltă. 

Alte recomandări pentru dezvoltarea Chiliei Vechi sunt: diversifi carea ofertei 

turistice incluzând peisajul specifi c Deltei Fluviale, integrarea refacerii zonei 

umede în planurile de dezvoltare a turismului, dezvoltarea unei destinaţii 

bazată pe produse locale, dezvoltarea unui produs bazat pe tradiţia băii rusești, 

deschiderea traseului de ciclism de la Tulcea la Chilia și conectarea lui la traseul 

spre Sulina. În plus, sunt recomandate: punerea în valoare a bisericii monumentale 

(similare cu cea din Germania, de la Donaueschingen), organizarea pelerinajelor 

în locurile religioase din zonă (în special în Stipoc sau mănăstirea Sf. Atanasie), 

deschiderea punctului de frontieră cu Ucraina pentru dezvoltarea unei oferte 

de turism transfrontalier în Deltă, și dezvoltarea unui produs turistic axat pe 

observare de păsări și pescuit în fostele amenajări agricole Babina și Cernovca.   

Mai mult, agroturismul, grădina de zarzavaturi, moara de grâu și faină, sau mălaiul 

de Chilia trebuie să devină produse de bază în Delta Dunării. În plus, Penitenciarul 

Chilia, unul dintre agenții economici importanți în sat, are șansa de a deveni o 

atracție ecoturistică prin proiectul dezvoltat de Asociația Ivan Patzaichin - Mila 23, 

împreună cu Administrația Națională a Penitenciarelor. În cadrul acestui proiect, 

pe grindul Tătaru a fost construit, în 2015, primul sat de ateliere meșteșugărești 

tradiționale, ca parte din programul de reintegrare socială a deținuților.

Particularități:

  Diversitatea etnică

  Satele din comuna C.A. Rosetti sunt cel mai bine păstrate, din punct 

     de vedere arhitectural, din Deltă

  Zonă protejată cu arbori seculari și dune de nisip, vegetație specifi că 

     (Orhideea, Cârcelul, lianele spectaculoase)

  Letea este o pădure de tip tropical și o zonă protejată, care oferă o 

     experiență mult mai valoroasă pentru turiști dacă este vizitată cu ghid pe 

     un traseu cu interpretare

Evenimente locale:

  Hramurile bisericilor din Letea și Rosetti

  Chilia Veche

Chilia Veche reprezintă, alături de satul Letea, una dintre puţinele comunităţi 

în care arhitectura tradiţională se păstrează aproape nealterată (fără prea multe 

„rupturi de ritm” cauzate de construcţiile nepotrivite cu specifi cul zonei). Din 

păcate acest aspect este încă insufi cient luat în considerare pentru dezvoltarea 

regiunii. Punerea în valoare a arhitecturii tradiţionale poate fi  legată de reînvierea 

meșteșugurilor, prin transformarea caselor abandonate într-un centru de 

producţie și vânzare a obiectelor tradiţionale, în special împletiturile din papură, 

care au reprezentat vreme de mulţi ani o parte importantă din tradiţia zonei. 

Finalizarea proiectului iniţiat de fundaţia „Principesa Margareta”, prin care a fost 

înfi inţat un atelier de împletituri în localitatea Chilia Veche, fără a mai fi  continuat, 

dovedește faptul că, fără implicarea comunităţilor locale, astfel de proiecte nu pot 

reprezenta o soluție de dezvoltare pe termen lung. Tocmai de aceea, înfi inţarea 

unui atelier meșteșugăresc trebuie gândită de la bun început ţinând cont de 

piaţă, de cantitatea produselor ce trebuie pregătite pentru livrare și de aspectele 

practice de dezvoltare a atelierului. În Chilia Veche există încă numeroase 

lucrătoare extrem de pricepute la realizarea împletiturilor din papură, care însă 

nu lucrează constant, ci doar atunci când există cerere, fără a avea posibilitatea 

sau curajul deschiderii unei afaceri proprii. Soluţia cea mai potrivită pentru 

revitalizarea și valorifi carea meștesugului este înfi inţarea unei întreprinderi sociale 

de profi l. 
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Atracții principale:

 Cetatea Chilia, cucerită în 1465 și reconstruită în 1479 de Ștefan cel Mare

 Mănăstirea Sf. Atanasie de călugări pe stil vechi

 Biserica Sfi nţii Voievozi Arhangheli Mihail și Gavriil, a doua ca înălțime din 

țară, care a fost și observator militar

 Biserica lipovenească, ce adăpostește icoane foarte vechi

 Singura moară funcțională din Deltă

 Fosta fermă a savantului Grigore Antipa

 Lacurile Babina, Merhei și Roșca-Buhaiova

 Lacul Matiţa, unde se găsește cea mai mare colonie de pelicani din 

Europa

 Satul meșteșugăresc pe grindul Tătaru al penitenciarului Chilia

Particularități:

 Pescuitul este principala atracţie pentru turiștii români

 Este aproape singurul loc din Delta Dunării unde legumele, brânza și alte 

produse alimentare pot fi  procurate direct de la localnici

 Este o zonă cu o puternică tradiție agricolă, legumele de la Cișla fi ind 

faimoase

Evenimente locale:

 Zilele Comunei Chilia Veche, sărbătorite începând cu ultima sâmbătă din 

iulie

 Hramul Bisericii Sfi nții Mihail și Gavril, pe 8 noiembrie

 Hramul lipovenilor, Cazanscaia, sărbătorit pe 4 noiembrie

 

  Crișan

Crișan, sat pescăresc la origini, a cunoscut o dezvoltare rapidă datorită poziţiei 

sale avantajoase pe cel mai frecventat canal, Sulina, circulat atât de navele 

comerciale, cât și de cele de turism și agrement. De aceea, cu toate că localitatea 

nu este foarte bogată din punct de vedere turistic (satul Crișan încadrându-se 

în tipul „satelor liniare”, cu gospodării înșirate de-a lungul Dunării), aceasta a 

cunoscut, în ultimele două decenii, o dezvoltare turistică extraordinară. Totuși, 

turismul nu este făcut unitar, ci haotic, cu pensiunile care nu se potrivesc 

specifi cului zonei, fi ind construite din materiale și în stiluri care nu respectă 

arhitectura tradiţională. Mai mult, puţini dintre localnici sunt angajaţi la aceste 

pensiuni, astfel că turismul nu aduce mari benefi cii oamenilor locului. 

O posibilă soluţie pentru dezvoltarea durabilă a localităţii Crișan este 

transformarea ei în piaţă zonală a produselor gastronomice și meșteșugărești din 

Delta Dunării, profi tând astfel de poziţia sa strategică în „inima” Deltei și de fl uxul 

turistic anual ridicat. Pe teritoriul comunei Crișan există arii naturale de importanţă 

naţională și europeană, care nu se bucură în acest moment de recunoaștere 

așa cum ar merita, cel mai bun exemplu fi ind pădurea și dunele de nisip de la 

Caraorman. 

În ultimii ani au existat încercări de prelungire a sezonului turistic prin organizarea 

în lunile octombrie și noiembrie a unor evenimente cu specifi c pescăresc. 

Acestea, la fel ca și cele desfășurate în sezonul estival, sunt prilejuri minunate 
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pentru punerea în valoare a produselor meșteșugărești și pescărești tradiţionale 

confecţionate în întreaga regiune a Deltei Dunării. Un minus al turismului în 

zona Crișan este durata scurtă a sejurului turistic, turiștii sosind în localitate 

cu ambarcaţiuni de mare viteză, nereușind să exploreze în prea mare măsură 

mediul înconjurător. Ideală ar fi  trecerea treptată de la genul de turism actual 

de weekend sau sezonier (iulie-august) spre un turism cu sejururi mai mari de 

3 zile și cu o întindere pe 3 sezoane. De asemenea, ar avea succes promovarea 

întregii zone ca destinaţie de ecoturism. Dezvoltarea turismului lent, de explorare, 

cu ambarcaţiuni tradiţionale cu vâsle, poate poate contribui la reînvierea 

meșteșugului marangozeriei. În acest scop, Asociaţia Ivan Patzaichin - Mila 23 a 

desfășurat în ultimii ani numeroase acţiuni pentru promovarea utilizării bărcilor cu 

vâsle în timpul sejururilor turistice. În Crișan, se pot face ture cu canotca sau barca 

pe lacurile și canalele din jurul satului, se poate practica pescuitul sportiv și din 

Crișan se poate porni în excursii lungi, prin toată Delta. 

Atracții principale:

 Pădurea și dunele de nisip de la Caraorman, zonă protejată, deosebit de 

valoroasă, cu stejarul îngenuncheat ca punct de interes

 Monument comemorativ ridicat în amintirea inaugurării Canalului Sulina

 Sanctuarul păsărilor de la Caraorman, prima infrastructură de bird 

watching

 Lacurile Obretin Mic, Obretinciuc și Japșe, Cuibul cu Lebede, Bondar, 

Iacob, Bogdaproste, Trei Lezere, cu peisaje deosebite și potențial de 

birdwatching

Particularități:

 Este considerată inima Deltei, datorită poziției sale centrale și pentru că 

de aici putem să avem cele mai multe și interesante trasee de vizitare de 

o zi în toate colțurile Deltei

 Datorită poziționării avantajoase se poate pleca radial spre lacurile și 

canalele din zonă

 Sat pescăresc cu o comunitate ucrainiană preponderentă

 Cea mai dezvoltată infrastructură de cazare din zona centrală a Deltei

 Dezvoltare rapidă tocmai datorită poziției sale privilegiate pe cel mai 

circulat canal - Sulina, frecventat de navele comerciale, precum și de cele 

de turism și agrement

 Trei mari meandre ale Dunării se unesc aici, tot ele fi ind căile de acces 

la unele dintre cele mai deosebite coloane ale Deltei - spre sud către 

Caraorman, lacul Puiu și lacul Roșu, iar la nord, pe malul dintre brațele 

Dunării Vechi, către Mila 23, sau spre satul și pădurea Letea

 Găzduiește Centrul de Ecoturism Rowmania, Crișan

 Găzduiește și Centrul de informare al A.R.B.D.D., principalul organism 

guvernamental din Deltă

 Cherhanaua din Crișan

Evenimente locale:

 Festivalul Borșului de Pește care reunește echipe de bucătari din Deltă și 

ansamble populare. Acest festival ar putea fi  transformat într-o tradiție 

anuală.

  Enisala

Pe lângă frumusețea bogățiilor naturale din 

regiune, satul Enisala se bucură de vecinătatea unui 

important obiectiv turistic, cu valoare arheologică, 

cetatea medievală Enisala. Cetatea este pe un deal 

ce domină peisajul, de unde apusul soarelui se vede spectaculos, la intersecţia 

unor importante drumuri de apă și de uscat. Este construită pe cel mai înalt 

promontoriu situat între lacurile Babadag și Razelm. 

Pentru vizitatori pot fi  organizate plimbări cu bicicleta la Cetate, prin pădurile 

și dealurile din zonă, de-a lungul malului Razelmului, ture cu barca cu vâsle pe 

canalele din amenajarea piscicolă Enisala și de-a lungul țărmului, dar și călătorii 

spre Dunavățu. Poate fi  străbătut lacul Razelm cu șalupa, apoi canalele Dranov, 

Lipoveni și Mustaca, sau drumul o poate lua spre Jurilovca, și de aici, la Gura 

Portiței, unde Dunărea se întâlnește cu marea. Satul poate să se dezvolte armonios 

prin punerea în valoare a ocupațiilor tradiționale și prin promovarea diferitelor 

etnii prezente aici.
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Atracții principale:

 Cetatea medievală Enisala

 La 50 de kilometri de Enisala sunt mănăstirile Celic-Dere, Saon și Cocoș

 Pădurile din zona Visterna-Babadag

 Lacurile și bălțile din jurul Razelmului, amenajate piscicol, cu potential   

de birdwatching și pescuit sportiv 

 Gospodăria țărănească din Enisala amplasată în centrul localității

Particularități:

 Combinația de istorie și tradiții 

 Amestec de podiș dobrogean și zonă lagunară, abundență de calcaruri, 

grote, câmpuri de mărăcini, păduri de pin și de stejar 

Evenimente locale:

 Pro Istoria Fest, cel mai amplu festival itinerant de promovare a 

obiectivelor cultural-istorice şi turistice din Romania

  Grindu

Pentru dezvoltarea localității Grindu 

avem în vedere refacerea bălţilor 

desecate, deoarece terenurile agricole 

desecate din Crapina au început să 

sufere de sărăturare. De asemenea, comunitatea din Grindu poate reveni la 

îndeletnicirea tradiţională, pescuitul, și poate folosi resursele pisciole pentru 

dezvoltarea puternică a turismului. Iar turiștii se pot bucura de plajă la malul mării.

Atracții principale:

 Capela cu grup monumental - închinat victimelor celor două războaie 

mondiale - locuitori ai comunei Grindu, fi ind închinat și victimelor 

accidentului naval Mogoșoia

 Biserica Veche cu Hramul „Sfântul Nicolae”

 Cotul Pisicii - cea mai mare curbură a fl uviului Dunărea și cea mai mare 

adâncime (40 metri)

Particularități:

 Zonă potrivită pentru plajă

Evenimente locale:

 Hramul Bisericii Vechi - Sfântul Nicolae

 Hramul Bisericii Noi - Naşterea Maicii Domnului

 Întâlnire cu fi ii satului
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aproape uitată. Singurul care a construit o lotcă tradiţională cu care a participat 

la concursuri şi evenimente naţionale, lotcă cu care parcurge aproape zilnic 

traseul Jurilovca – Portiţa, este localnicul Paul Condrat. Faptul că meşteşugurile 

tradiţionale s-ar bucura de un real succes dacă ar fi  dezvoltate şi valorifi cate în 

cadrul ofertei turistice este demonstrat de numărul mare de vizitatori ai „muzeului 

viu” Paraschiva Constantin, ţesătoare din satul Vişina. 

Sugestii pentru dezvoltarea localității Jurilovca: restructurarea portului public în 

Portița, restaurarea clădirilor istorice (Administraţia Pescăriilor Jurilovca, Miniportul 

Jurilovca, Muzeul viu Paraschiva Constantin, Vișina – țesături tradiționale, Muzeul 

etnografi c). 

Nu în ultimul rând, integrarea în oferta turistică a ecoturismului, a turismului 

cultural și ecumenic, a pescaturismului, ar contribui la șlefuirea unui profi l foarte 

precis conturat pentru Jurilovca. În acest sens se pot construi observatoare 

pentru birdwatching, se impune găsirea unei soluții pentru legalizarea accesului 

pe Grindul Lupilor și pe Grindul Chituc-Periboina cu bicicleta și pe jos, se poate 

dezvolta turismul axat pe atracţii arheologice, se pot integra în oferta turistică 

evenimente culturale tradiționale sau pelerinaje, se pot include mâncăruri 

specifi ce bucătăriei tradiționale lipovenești. Turiștii care ajung în această zonă pot 

face excursii cu canotca de-a lungul țărmului sau excursii de o zi la Gura Portiței, 

pot face plajă la Gura Portiței și pescuit în Lacul Razelm, pot face observare sau 

fotografi e de păsări în zona Razelm.

  Jurilovca 

Jurilovca este un exemplu de succes turistic al regiunii Deltei, bucurându-se de 

faimă naţională, dar şi internaţională. Zona este foarte ofertantă din toate punctele 

de vedere, atât pe uscat, cât şi pe apă. Jurilovca a fost declarată, în 2013, destinație 

europeană, iar în 2015 a devenit „Satul cultural al României”, în cadrul competiţiei 

de la Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”. Jurilovca este bine poziționată 

geografi c, dat fi ind că în apropiere de capul Doloşman se văd ruinele Cetăţii 

Orgame (Argamum), o cetate grecească, devenită ulterior romană, cunoscută 

ca cea mai veche aşezare de pe teritoriul românesc atestată într-un izvor antic. 

Este locul în care, vara, se organizează evenimente dedicate cicliștilor, iar iarna se 

pescuiește la copcă. 

Un eveniment de notorietate, care atrage sute de turiști în luna octombrie a 

fi ecărui an, este Sărbătoarea Borșului de Pește. În 2014, localnicii au încercat să 

stabilească un record mondial, preparând borș de peşte în 100 de ceaune. În 

pofi da faptului că zona este deosebit de ofertantă şi apreciată la nivel naţional 

şi internaţional, turismul nu aduce comunităţii benefi cii pe măsura efortului 

depus de localnici şi a frumuseţii cadrului natural şi istoric.  Deşi există resursele 

necesare, nu a fost dezvoltată o mică industrie locală a suvenirurilor cu caracter 

tradiţional, cum ar fi  replici ale obiectelor ceramice descoperite în situl arheologic 

Orgame, accesorii vestimentare, costume specifi ce portului tradiţional lipovenesc, 

sau înregistrări audio cu muzica tradiţională interpretată de ansamblurile locale. 

De asemenea, marangozeria, un meşteşug specifi c acestei comunităţi, este 



32 33 

Atracții principale:

 Muzeul Casei Lipovene

 Jurilovca este punct de pornire cu vaporașul către Gura Portiței, un sat 

de vacanță situat pe fâșia îngustă de pământ dintre lacul Golovița și 

Marea Neagră

 Cetatea Enisala, afl ată în apropiere de Jurilovca, poate fi  vizitată cu 

acces direct din drumul judeţean Tulcea – Jurilovca

 Acces facil la lacul Razelm

 Ruinele fortăreței greco-romane Argamum, prima așezare antică din 

România menționată de un izvor scris al antichității, se afl ă la 6 km de 

satul Jurilovca

 Insula Bisericuţa, unde au fost descoperite vestigii arheologice, dispuse 

în mai multe straturi

 Grindul Lupilor, care se afl ă între lacurile Razelm și Sinoe, și care are o 

vegetaţie specifi că solurilor nisipoase

 Ansamblul folcloric lipovenesc „Reabinusca”, Ansamblul „Juraveli” 

(Cocor), Ansamblul „Abalca”

Particularități:

 Combinația de podiș dobrogean cu zona lagunară Razelm

 Amestec de istorie antică și modernă

 Este un sat tradițional cu o masivă comunitate lipovenească

 Cuprinde singura faleză stâncoasă din zona litorală a României

 Elemente rare de vegetație, ca măslinul dobrogean și spinul lui Cristos

 Pe islazul comunei Jurilovca, în extremitatea estică a Pădurii Babadag, 

se întâlnește bujorul românesc, cu o valoare ecologică deosebită prin 

frumusețe, raritate dar și prin faptul că se întâlnește doar în zona sud-

estică a României și nicăieri în altă parte în lume

Evenimente locale:

 Cea mai importantă sărbătoare religioasă lipovenească este 

Acoperământul Maicii Domnului, „Pokrov”, din 14 octombrie, zi în care 

lipovenii celebrează și Ziua Peștelui, sărbătoare ce durează trei zile

 Sărbătoarea Peștelui, cea mai importantă zi a comunității, materializată în 

ultimii ani prin organizarea unui Festival al Borșului de Pește

 Alte sărbători: Ziua Pescarului Minoritar, Zilele Comunei Jurilovca, Târgul 

de la Jurilovca, Sărbătorile religioase după calendarul Iulian

  Luncavița

Luncaviţa, cea mai dezvoltată dintre 

comunităţile rurale din Lunca Dunării, nu 

este recunoscut ca un sat turistic. De altfel, 

niciunul dintre satele din zonă, nici măcar cele 

cu deschidere la apă precum Somova sau Mineri, nu au cunoscut vreodată o 

dezvoltare turistică propriu-zisă, ocupaţiile de bază ale localnicilor fi ind agricultura, 

creșterea animalelor și pescuitul. Principala atracţie turistică a localităţii este 

pădurea Valea Fagilor, rezervație naturală cu o suprafață de 154 de hectare, 

declarată arie protejată și inclusă în Parcul Național Munții Măcinului. În pădure 

sunt organizate serbări câmpenești, fi ind și „scena” festivităţii de premiere a unui 

concurs național de ciclism care este desfășurat în luna octombrie a fi ecărui an. 

Recent, pe Dealul Pietrișului din Parcul Național Munții Măcinului a fost instalat 

un observator astronomic, printr-o colaborare a Muzeului de Științe ale Naturii cu 

Observatorul Călin Popovici, Galați. În fi ecare an are loc o tabară de astronomie, 

prilej pentru care sunt montate telescoape portabile. Sunt invitați să participe 

specialiști, turiști, elevi și localnici, iar autoritățile locale pun la dispoziție 

microbuze pentru transportul zilnic al pasionaţilor de astronomie. 

Noul centru de olărit, înfi inţat printr-un proiect cu fi nanţare europeană, se poate 

transforma într-o atracție suplimentară, mai ales dacă s-ar reconstitui un atelier 

de olărit tradițional și s-ar permite accesul turiștilor la roata olarului, pentru o 

experiență directă. Pe lângă modelarea lutului, există o tradiţie împământenită a 

împletiturilor din papură, care poate fi  valorifi cată mai mult. 

Există un număr mare de evenimente locale, care asigură un fl ux aproape continuu 

de vizitatori, dintre care Sărbătoarea Teilor a devenit deja tradiție. Chiar dacă 
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turiștii nu poposesc deocamdată prea mult în această zonă, eforturile pe care le 

face comunitatea din Luncaviţa pentru păstrarea tradiţiilor și obiceiurilor zonei 

vor contribui în mod defi nitoriu la dezvoltarea ecoturismului și desemnarea 

Deltei ca ecodestinație..

Atracții principale:

 Pădurea Valea Fagilor

 Pădurile din tei, considerate rezervații naturale

 Dealurile insulare, între care: Culmea Ciclăești, Dealul Pietriș, Dealul 

Milan, Dealul Burlăcelului, Dealul Drăghici

 Dealul Pietrișului din Parcul Național Munții Măcinului

 La Grupul Școlar Simion Leonescu există o sală expozițională cu 

obiecte populare, specifi ce regiunii nord dobrogene (porturi populare, 

obiecte de artizanat, miniaturi ale gospodăriilor locale, picturi 

iconoclastice)

 Ansamblul de colindători Moșoaiele reprezintă îndeletnicirile și 

tradițiile comunei la diferite manifestări culturale

 Ansamblul Popular Ghiocel, premiat la nivel național și internațional, 

format din 50 de dansatori și cântăreți, prezintă Luncavița în cântec și 

dans nord-dobrogean la concursuri și evenimente de profi l

Particularități:

 Aici a fost fi lmat în 2014 fi lmul Aferim! de Radu Jude, premiat la 

Festivalul de Film de la Berlin (2015)

 Arhitectura specifi că, utilizând materiale locale: lut, piatră, lemn, stuf

 Olăritul este marcă identitară a Luncaviței. Până la începutul anilor 

’80, Luncavița a fost un puternic centru de olărit, printre cele mai mari 

din țară, alături de Târgu Lăpuș în Maramureș, Horezu în Vâlcea, sau 

Rădăuți în Suceava

Evenimente locale:

 Sărbătoarea Moșoaielor

 Sărbătoarea Teilor, una dintre cele mai importante sărbători ale comunei 

și ale nordului Dobrogei

 Ziua TID (Turneu International Dunărea), din luna septembrie, când la 

Luncavița poposește cel mai lung turneu de caiac - canoe din lume, cu 

peste 2500 de kilometri parcurși din Pădurea Neagră, de la izvoarele 

Dunării, din localitatea Ingolstadt (Germania unde sunt prezentate), până 

la vărsarea în Marea Neagră, la Sfântu Gheorghe

 În fi ecare an are loc o tabară de astronomie, prilej cu care sunt montate 

telescoape portabile

 

  Maliuc

Prin poziția sa strategică din punct de vedere 

geografi c, Maliuc este un bun punct de pornire 

către mai multe obiective din Deltă. În această 

localitate ar putea fi  înfi ințat un centru de 

organizare a diverselor trasee turistice. Turiștii s-ar putea bucura de turele cu 

canotca pe canalele din spatele satului: Crânjală, Apicola, Păpădia, Mitchina, o 

zonă deosebită și puțin exploatată turistic. De asemenea, s-ar putea organiza 

plimbări pe jos în zona amenajării piscicole, în amonte de sat, cu posibilități de 

birdwatching. Activitățile de ecoturism, pescaturism și birdwatching ar putea 

constitui un puternic imbold pentru dezvoltarea zonei.

Atracții principale:

 Este un punct de plecare în Delta Dunarii, spre Lacul Fortuna, Lacul 

Gorgova, Gârla Papadia, Gârla Sontea, Canal Litcov
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Particularități:

 Spre deosebire de celelalte sate din Deltă, Maliuc cuprinde numai 

comunitatea de români

 Este primul sat din Deltă care a benefi ciat de pe urma turismului, fi ind 

înfi ințat relativ recent, în anii ‘50, ca stațiune stufi colă

 Sătenii din Maliuc au devenit renumiţi pentru mâncărurile pe care le propun 

turiștilor, una dintre reţetele faimoase fi ind „știuca umplută ca la Maliuc”

  Mahmudia

La Mahmudia, un posibil traseu turistic local 
poate porni de la Casa Pescarului, cu muzeul 
de unelte pescărești tradiţionale, trecând pe la 
Atelierul de împletituri din papură, ajungând 
apoi la Cetatea Salsovia și la Observatorul de 
Păsări de lângă mini-delta în formare. Apoi, se poate parcurge urcușul pe ultimul 
dintre Dealurile Beștepe, către cazematele construite în perioada celui de-al Doilea 
Război Mondial. Traseul are doar 5 km, deci poate fi  parcurs cu ușurință la pas sau 
cu bicicleta. Este recomandabil totuși să fi e realizat într-o călătorie de două zile, 
interval în care turiștii ar avea timpul necesar să deguste mâncăruri tradiţionale la 
Casa Pescarului sau la agropensiunile din zonă, să achiziţioneze obiecte împletite 
din papură sau chiar produse culinare locale, cum ar fi  peștele semipreparat sau 
mierea, ambalate în recipiente învelite în papură. 

Alte activități recomandate turiștilor sunt: turele cu bicicleta pe partea 
continentală, adică în zona dealurilor din jurul satului, turele cu barca sau canotca 
pe canalele și lacurile adiacente Litcovului, birdwatching. Un centru de închiriere 
a ambarcaţiunilor tradiţionale, care poate include și cursuri de vâslit predate de 
localnici, ar completa în mod fericit oferta turistică și ar putea dubla numărul 
înnoptărilor în localitate într-un timp foarte scurt. De asemenea, zona Mahmudia 
este foarte generoasă în ce privește întinderile de papură și stuf. Recoltarea 
acestora, din august până în octombrie și apoi în februarie (perioadă ce se 
suprapune în mare parte cu cea de prohibiţie la pește), ar putea oferi locuri de 
muncă pentru numeroși membri ai comunităţii. Sejurul turistic poate fi  legat de 
sărbătorile religioase pe rit vechi, prilejuri în care costumele tradiţionale ale rușilor 
lipoveni și frumuseţea slujbelor religioase pot constitui o experienţă turistică de 
neuitat. Oferta agroturistică a zonei poate fi  completată, cu prilejul festivalurilor 

judeţene, și de spectacole ale celor două ansambluri folclorice din localitate.

Atracții principale:

 Zona de Deltă din vecinătatea localității ce cuprinde canalul Litcov cu 

lacurile Gorgova, Gorgovăț, Potcoava

 Rezervaţia naturală Dealurile Beștepe

 Casa Pescarului, cu muzeul de unelte pescărești tradiționale

 Atelierul de împletituri din papură

 Observatorul de păsări de lângă mini-delta în formare

 Cazematele din perioada celui de-al Doilea Război Mondial

 La aproximativ 3 km distanță se afl ă ruinele fortăreței romano-bizantine 

Salsovia

 Portul industrial Mahmudia – cariere de exploatare a calcarului

 Lăcașuri de cult specifi ce diferitelor grupuri etnice

 Ansamblul Folcloric „Katiușa” al Comunității Rușilor Lipoveni

Particularități:

 Singura zonă din Deltă în care a fost hotărâtă renaturarea unui fost 

teren agricol (Carasuhat, de 924 hectare) și reintroducerea lui în circuitul 

natural al apei, viitoare zonă de agrement și pescuit

 Comunitate mixtă de români, ruși-lipoveni, ucrainieni, turci, bulgari

 Zona este bogată în papură și stuf

 

Evenimente locale:

 Ziua Mineritului (prima jumătate din august)

 Festivalul de teatru pentru amatori “Salsovia” de la Mahmudia, singurul 

festival de gen organizat în mediul rural din România

 Sărbătorile religioase pe rit vechi

 Hramurile bisericilor locale
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Particularități:

 Din Mila 23 provin 13 campioni absoluți, canoişti şi kaiacişti care au 

adus României un număr impresionat de medalii olimpice, mondiale şi 

europene. Între aceștia se regăsește Ivan Patzaichin, considerat cel mai 

mare canoist din toate timpurile, fi ind idolul multor tineri din zonă și o 

adevărată legendă vie

 Este primul sat din Deltă unde în prezent se practică pescaturismul

 La Mila 23 a fost descoperit amplasamentul unei locuinţe din epoca 

cuprului, aparţinând culturii Gumelniţa, Casa din Tarschina, considerată 

cea mai veche locuinţă din Delta Dunării, despre care arheologii au 

estimat că ar avea aproape 7000 de ani

 Gastronomia locală este inclusă în oferta turistică, gospodinele din 

satul Mila 23 fi ind nu o dată câștigătoare ale diverselor concursuri 

gastronomice, ca de exemplu locul întâi obținut la competiția „Cel mai 

bun borș de pește”, în cadrul Festivalului Borșului de Pește.

Evenimente locale:

 Pe 28 august este sărbătorită Ziua Satului, prilej cu care elevii care 

studiază limba rusă ca limbă maternă la Școala Gimnazială din sat, susțin 

un program artistic deosebit, constând în cântece și dansuri tradiționale 

  Mila 23

Mila 23, recunoscută la nivel național și internațional datorită numărului 

impresionant de campioni olimpici născuți aici, pentru gospodinele sale, la rândul 

lor campioane în arta bucătăriei, este, totodată, prima localitate din Deltă unde 

este practicat pescaturismul. Acest tip de turism sustenabil, activitate din categoria 

ecoturismului, are toate șansele să aducă locuitorilor săi prosperitate prin turele de 

lotcă și oferta gastronomică ce le completează. Tot aici se pot valorifi ca reînvierea 

meșteșugului de prelucrare artizanală a stufului și bogăția de tradiții și cutume 

locale. Având faima campionilor la caiac și canoe, înfi ințarea unui centrul de 

inițiere caiac-canoe pentru copii poate crește atractivitatea localității.

Atracții principale:

 Biserica ortodoxă lipovenească de rit vechi cu hramul  „Sf. Ioan Gura         

de Aur”

 Mănăstirea Stipoc

 Muzeul Lotcii și al Campionilor Deltei

 Corul  „Sinicika”, participant și premiant la multe concursuri și festivaluri 

interetnice

 Traseul culinar Pește ca la Mila 23

 Lacurile din jurul localității
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Vizitatorii Murighiolului pot campa în împrejurimile acestuia, pot face ture cu lotca 

sau canotca pe lacurile Uzlina, Isac, Isăcel, pe canalul Litcov, gârla Perivolovca și în 

micile lacuri și japșe adiacente. Turiștii pot practica și pescuitul sportiv, în special în 

amenajarea piscicolă Uzlina, zona Dranov, Holbina.

 

Atracții principale:

 Ruinele cetății antice (grecească, romană apoi bizantină) Halmyris

 Mănăstirea Halmyris

 Ruinele unei basilici paleocreștine cu criptă pentru moaște de martiri

 Complexul limanelor Razelm-Sinoe

 Satul Uzlina

 Zona Dunavăț

 Pescăria Ciotica

 Lacul Murighiol și lacul Violet

 Lacurile Sărătura I, II, III (rezervații naturale), care adăpostesc nămoluri 

negre cu calități terapeutice

 Sărăturile Murighiol, cu speciile de păsări care se hrănesc din lacurile 

respective

Particularități:

 Este a doua poartă de intrare în Deltă

Evenimente locale:

  Sărbătoarea Sfi nților Epictet și Astion, care are loc pe 8 iulie

  Murighiol

 

Localitatea Murighiol este deja frecventată de un număr mare de turiști, mai 

ales în timpul sezonului estival. Totuși, fl uxul mare al acestora nu ridică foarte 

mult nivelul de trai al comunităţii, pentru că majoritatea pensiunilor nu le aparţin 

localnicilor. Pe de altă parte, s-ar putea înfi inţa mici afaceri care să valorifi ce 

meşteşugurile tradiţionale cum ar fi  împletiturile decorative din papură sau 

să realizeze suveniruri locale, de exemplu replici ale obiectelor arheologice 

descoperite în satul Halmyris. Înlocuirea treptată a turismului de destinaţie cu 

turismul lent, de explorare, poate fi  completată cu includerea în oferta turistică 

a atelajelor tradiţionale, cum ar fi  căruţele cu cai. Principalul traseu turistic, din 

centrul localităţii, pe la Cetatea Halmyris şi ajungând la malul Dunării, ar putea fi  

parcurs cu ghidaj specializat, într-o zi întreagă, cu opriri la ateliere de suveniruri. 

Alte sugestii pentru dezvoltarea zonei sunt: încetinirea ritmului cu care se 

consumă experienţa vizitatorilor (de weekend), diversifi carea serviciilor turistice 

prin organizarea de tururi de observare a păsărilor pe malurile Dunării (zona 

Sărături-Plopu), prin inaugurarea pescuitului de iarnă (din octombrie până în 

decembrie), prin integrarea bucătăriei locale în oferta ecoturistică și crearea unei 

pieţe tradiţionale de pește pe timp de vară. 

Este utilă formarea ghizilor locali specializaţi și pot fi  înfi inţate puncte de închiriere 

a bărcilor cu vâsle. O altă sugestie este crearea unei promenade de tip „faleză” 

de-a lungul Braţului Sfântu Gheorge. Pot fi  identifi cate locuri potrivite pentru 

observarea păsărilor, activitate ce trebuie sprijinită prin legalizarea și construcția 

de observatoare în zona Sărături-Plopu. Zona Murighiol poate fi  poziționată ca 

destinaţie pentru turismul de familie, cazările de tip camping pot fi  dezvoltate, 

se poate extinde oferta ecoturistică prin integrarea ofertelor de turism cultural-

religios. 
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Atracții principale:

 Cetatea Enisala

 Vestigiile arheologice

 Cele două lacuri, Razelm și Babadag

 Muzeul din Enisala, o sinteză a gospodăriei tradiţionale din nordul 

Dobrogei

 Muzeul ce urmează să se deschidă la Zebil

 Căminul cultural care permite proiectarea de fi lme, în incinta lui 

desfășurându-și activitatea un ansamblu folcloric lipovenesc 

 Tradiții religioase de rit vechi, practicate în două biserici lipovenești și una 

ortodoxă afl ate în proximitatea lacului Razelm

Particularități:

 Multietnicitate și multiculturalism

 Localitatea cu cei mai mulţi etnici ruşi-lipoveni din România

 Situată pe malul celui mai mare lac de apă dulce din România, lacul 

Razelm

 Una dintre cele mai tradiționale comunități rurale din Delta Dunării

Evenimente locale:

 Hramul bisericii locale, Biserica Nașterea Maicii Domnului

  Sarichioi

Sarichioi este una dintre cele mai tradiţionale comunităţi rurale din Delta 

Dunării. Totuşi, nivelul de trai al localnicilor nu este susţinut prin păstrarea 

tradiţiilor, care nu sunt valorifi care în scop turistic. Fiind o zonă legumicolă 

extrem de dezvoltată, comuna Sarichioi poate, prin extinderea târgului local şi 

transformarea acestuia în „târg turistic”, să creeze o piaţă locală unde legumele 

ecologice să fi e vândute în coşuri împletite din papură sau răchită. În plus, 

tradiţiile religioase de rit vechi, practicate în două biserici aşezate în vecinătatea 

lacului Razelm, pot atrage un număr mare de turişti. Marangozeria, meșteşug încă 

practicat intensiv în comunitatea locală de pescari (care folosesc în continuare 

lotca), poate fi  valorifi cată în scop turistic (mai ales în perioadele de prohibiţie 

la pește), prin organizarea de plimbări cu lotcile pe lacul Razelm, prin cursuri 

de vâslit, sau prin participarea turiștilor la atelierele unde se construiesc și se 

repară bărcile tradiţionale. Replici ale obiectelor antice descoperite la cetatea 

Enisala pot fi  comercializate în „ambalaje” tradiţionale confecţionate din papură, 

iar plimbările pe uliţele satelor pot fi  făcute cu căruţele sau şaretele trase de cai. 

Cele trei ansambluri folclorice zonale pot completa, la rândul lor, oferta turistică şi 

gastronomică a localităţii.
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de cercetare norvegian, cu scopul de a construi un traseu turistic de aventură şi 
cunoaştere, şi de a instrui cu privire la pescuitul responsabil. Este un proiect cu un 
real potențial de a atrage turişti de pe plan internaţional. 

Activitățile pe care turiștii pot să le desfășoare în Sfântu Gheorghe în prezent 
sunt: plimbările la mare, unde plaja este de o frumusețe fără seamăn, plimbările 
cu barca pe lacuri și pe canalele liniștite și misterioase în ambarcațiuni specifi ce 
zonei: caiucul, lotca, mahuna sau șalupa, cure heliomarine, plimbări cu bicicleta 
pe digurile din jur (35 kilometri de drum pietruit până la Sulina), birdwatching, 

vizitarea Insulei Sacalin, unde este în proces de formare o mică deltă. 

Atracții principale:

 Insula Sacalin, din apropiere, care cuprinde o colonie mare de pelicani 

 Rezervația integrală Sacalin-Zatoane, o succesiune de grinduri cu lacuri 

izolate, zone mlăștinoase, ape fl uviale și salmastre, bălți nisipoase, 

traversate de dune paralele și stuf

 Lacurile Zatoane, care sunt locuri de pasaj, de popas și de clocit pentru 

lebede, stârcii albi, roșii și galbeni, țigănuși, lopătari

 Canalul Erenciuc, unde se afl ă singura rezervaţie de arin negru din Europa

 Rezervaţia Melea, afl ată la mică distanţă de Sfântu Gheorghe, este loc de 

cuibărit sau de migraţie pentru coloniile de pelicani, lebede și cormorani

 Festivalul de Film Anonimul

 Farul nou

Particularități:

 Este singura comună din Delta Dunării unde se pot vedea cu ochiul 

liber atât Dunărea cât și Marea Neagră, vărsarea Dunării în mare fi ind o 

priveliște fascinantă, cu o plajă pe o întindere impresionantă și cu cel mai 

fi n nisip cochilifer

 Este una dintre ultimele plaje sălbatice din România, care adăpostește 

bovinele sătenilor venite să se adape, precum și o populatie de câteva 

zeci de cai sălbatici

 O mare diversitate de specii de păsări care populează zona din jurul 

satului Sfântu Gheorghe: pelicani, pescăruși, egrete, cormorani sau 

albatroși

 O populaţie semnifi cativă de rațe sălbatice

  Sfântu Gheorghe

Sfântu Gheorghe a păstrat timp de sute de ani o puternică tradiţie 
meşteşugărească. Atât marangozeria, cât şi împletiturile din papură, dar şi 
recoltarea şi prelucrarea artizanală a stufului, au reprezentat parte din viaţa de zi 
cu zi a localnicilor. Tradiţiile meşteşugăreşti au fost completate armonios de tradiţii 
pescăreşti: bucătărie tradiţională bazată pe produse din sturion, sărbători locale 
legate de perioadele propice pescuitului şi de specifi cul acestei ocupaţii. 

Din păcate, gradul de izolare al localităţii şi interzicerea totală a pescuitului 
sturionilor au fost potrivnice dezvoltării acesteia. Turismul pare a fi , în acest 
moment, singura sursă de venit a localităţii, deși deocamdată nu poate fi  practicat 
în afara sezonului de vară, pentru că nu există, în acest moment, evenimente 
desfăşurate în extrasezon, care să prelungească perioada turistică. Un alt 
dezavantaj al localităţii Sfântu Gheorghe este numărul mic de obiective turistice 
care să poată fi  incluse în oferta turistică, patrimoniul natural al zonei fi ind singura 
componentă şi totodată “piesa de rezistenţă” a ofertei turistice. 

O posibilă soluţie este reabilitarea şi valorifi carea turistică a numeroaselor case 
abandonate, majoritatea cu o extraordinară arhitectură tradiţională. Odată 
reabilitate, acestea pot fi  transformate fi e în muzee etnografi ce locale, fi e în 
centre de instruire a turiștilor despre tehnicile preparării peştelui, cu posibilitatea 
degustării preparatelor, fi e în mici magazine de manufacturi locale, cum ar fi  
împletiturile din papură. Un traseu turistic parcurs la pas sau în caruţa cu cai 
poate trece pe la fi ecare dintre acestea, făcând zona mai atractivă şi contribuind la 
creşterea nivelului de trai al locuitorilor. 

Pentru promovarea bucătăriei din sturion, o activitate tradiţională de bază din 
zona Sfântu Gheorghe, se pot construi bazine pentru capturarea nedistructivă a 
sturionilor. De asemenea, se poate continua proiectul numit „Drumul Caviarului”, 
iniţiat de Institutul Naţional Delta Dunării (INDD) în colaborare cu un institut 
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său turistic, pentru că turiștii nu vin doar pentru “soare, mare și nisip”, ci pentru 

mixul de atracții formate din plajă, cultura Deltei (patrimoniu și viața la țară) și 

natură (Delta Maritimă). 

Atracții principale:

 Câțiva kilometri de plajă la Marea Neagră

 Farul din Sulina, care datează din 1802

 Patrimoniu cultural, istoria Sulinei fi ind legată de statutul ei de “porto-

franco” (port liber) și de istoria Comisiei Europene a Dunării cu infl uenţa ei 

economică asupra Europei, și socio-culturală asupra locului

Particularități:

 Situat la cea mai mică altitudine medie, de numai 4 m deasupra nivelului 

mării

 Singurul oraş-port fl uvial şi maritim din România

 Are statutul de fost sediu al Comisiunii Europene a Dunării

 Conține primul sit arheologic subacvatic din Delta Dunării

Evenimente locale:

 Sărbători locale religioase și hramuri

 Festivaluri de folclor și tradiții

 Ziua Marinei (pe 15 august, de Sf. Maria)

Evenimente locale:

 Hramul localității Sfântu Gheorghe, sărbătorită pe 6 mai, adică cu 14 

zile mai târziu faţă de calendarul ortodox român, când se organizează 

concursuri de tras la ramă, de călărie, și nenumărate alte evenimente 

pitorești

 Tradiții de Sfântul Andrei și de Bobotează, precum catalaua sau vecera

  Sulina

Sulina este un oraş al cărui patrimoniu natural 

şi cultural atrage anual mii de vizitatori, mult 

peste capacitatea ofi cială de suport a localității. 

Din pricina lipsei de interes pentru conservarea 

patrimoniului arhitectural, majoritatea 

clădirilor se afl ă într-o stare avansată de degradare. Numărul mare de turişti care 

frecventează zona ar justifi ca o promovare mai coerentă a patrimoniului cultural 

al oraşului, revitalizarea meşteşugurilor şi organizarea de evenimente în afara 

sezonului estival. Se poate, de exemplu, stabili un traseu prin oraș, cu taxe de 

vizitare, care să includă și o manufactură tradiţională. 

De asemenea, dezvoltarea unor centre locale de semiprocesare a peştelui (acum 

exportat „vrac” către zona continentală) poate creşte preţul acestuia, mai ales 

dacă produsul este prezentat într-o manieră specifi că locului. Drumul către plajă, 

care la ora actuală este parcurs cu microbuze care contribuie semnifi cativ la 

poluarea zonei, poate fi  parcurs cu mijloace de transport ecologice. Tot pentru 

dezvoltarea turismului, s-ar putea construi un pod mobil tradiţional pe drumul 

de pământ dintre Sulina şi Sfântu Gheorghe, care este în prezent întrerupt de un 

canal care îl face difi cil de parcurs în anumite perioade ale anului. Ar fi  de interes 

să fi e reabilitate și incluse în circuitul turistic clădirile de patrimoniu, mai ales cele 

„purtătoare de legende”, ori cele în care s-au născut sau au trăit personalităţi ale 

culturii române, cum ar fi : Casa Jean Bart sau Casa George Georgescu. 

De luat în considerare este şi reabilitarea vechilor clădiri industriale de pe malul 

stâng al Dunării şi transformarea lor în spaţii de rezidenţă şi creaţie sau cercetare 

pentru artişti şi oameni de ştiinţă europeni. Sulina este specială prin caracterul 
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  Somova
În Somova, turiștii pot vizita frumoasele canale cu ambarcaţiuni ușoare puse la 
dispoziţie de către localnici sau de operatorii din turism, și se pot desfăta admirând fl ora 
și fauna impresionante, formate din stuf, unde își găsesc adăpost lișiţe, raţe sălbatice 
și stârci. Un alt punct de atracție sunt turele de canotcă pe lacurile și canalele din 
complexul acvatic, lipsa curentului apei fi ind un mare avantaj. Alte activități ecoturistice 
sunt birdwatching, atât pe apă cât și de pe mal, și ture cu bicicleta pe dealurile și prin 
pădurile din jur. Somova este cea mai bună opțiune de a avea o experiență de o zi 
ecoturistică pentru turiștii din Tulcea, folosind lotca sau canotca, într-o micro-Deltă 
naturală.

 Atracții principale:

  Lacul Somova, poarta de intrare în Delta Dunării

  Mănăstirea Saon, lăcaș de cult cu o istorie deosebită

  Complexul acvatic Somova-Parcheș, parte a Deltei superioare (cu lacuri și canale)

  Pădurile și podișul dobrogean

Particularități:

  Dealurile oferă o priveliște spectaculoasă asupra zonei

  Rezervaţia naturală, care începe cu o deltă în miniatură plină de stuf, în care și-au 
făcut cuib colonii întregi de păsări

  Alternanță de dealuri insulare cu câmpii joase

  În partea nord-estică, Somova este mărginită de rețeaua de lacuri, ghioluri și 
canale cum ar fi : Parcheș, Saon, Memelegiu, Babele, Cisla, legate între ele prin 
canale naturale care susțin potențialul piscicol al zonei

  Sadoveanu spunea că își dorește să locuiască în această „grădină uriașă, într-o 
căsuță albă”

Evenimente locale:

  Târg de produse agricole, zootehnice, industriale, alimentare, unde în fi ecare 
sâmbătă se adună localnici din Somova, Mineri, Parcheș, Tulcea și din alte 
localități mai îndepărtate.


