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DANUBE GUIDES 
explorați natura, cultura și istoria 

unică a Dunării

UNDE NE GĂSIȚI

Conceptul și rețeaua de Ghizi Dunăreni reprezintă o abordare deschisă 
a educației ecologice pentru consolidarea regiunii Dunării. Partenerii și 
instituțiile implicate în proiect nu urmăresc niciun interes comercial 
direct. Angajamentul lor este dedicat protecției mediului, dezvoltării 
durabile și sensibilizării populației.

PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE, 
ACCESAȚI: 
Website Danube Guides: 
www.danube-guides.net

CONTACT

Donaubüro gemeinnützige GmbH
Kronengasse 4/3
D-89073 Ulm

Tel.: +49-731-880306-18
Fax: +49-731-880306-25
info@donaubuero.de
www.donaubuero.de

• Cu sprijinul financiar al Ministerului de stat din Baden-Württemberg
• Editorul este singurul responsabil pentru conținut 
• Acest fluturaș nu este o broșură de călătorie. Nu organizăm excursii. Nu 

ne asumăm nicio responsabilitate pentru participarea dumneavoastră 
la excursii. Pentru informații despre tur și rezervări, vă rugăm să 
contactați Ghizii Dunăreni. 

CINE SUNTEM
Ghizii Dunăreni sunt special instruiți pentru a prezenta 
regiunea Dunării ca un spațiu de aventură pentru diverse 
grupuri țintă într-un mod interesant, durabil și responsabil 
față de mediu. Ceea ce îi face atât de unici sunt cunoștințele 
lor extinse despre interacțiunile dintre oameni și mediu, 
dezvoltarea durabilă, ecosisteme, tendințele sociale și multe 
altele. În afară de asta, ei au capacitatea de a transmite aceste 
cunoștințe prin metode noi și canale de comunicare.

În șase țări din regiunea extinsă a Dunării, Ghizii Dunăreni 
propun o varietate de tururi individuale și oferă perspective 
unice asupra naturii, culturii și istoriei de-a lungul celui de-al 
doilea râu ca mărime din Europa.

Prin turismul blând și prin metode didactice progresive, 
ofertele Ghizilor Dunăreni nu sunt doar de natură turistică, ci 
conștientizează publicul asupra importanței protecției 
mediului și astfel, contribuie la aceasta pe termen lung.

“Ce tur grozav! Am ajuns să cunosc 
Dunărea  dintr-o perspectivă 
complet diferită. Sunt destul de 
încântat despre surprizele 
minunate pe care Dunărea le are 
de oferit.”
(Swantje Volkmann; Cultural Coordinator for the Danube Region)



 SĂ MĂ PREZINT: OFERTA MEA PENTRU TINE: 

EXPEDIȚII NAUTICE ÎN INSULA 
IALOMIȚEI ȘI INSULA BRĂILEI

DESCRIERE:

Explorăm din caiace sau canoe cursul Dunării 
navigabile, Brațului Borcea, Măcin, Vâlciu și de-a 
lungul numeroaselor canale, insule, zone 
mlăștinoase, iazuri inundate, lacuri de o sălbăticie 
aparte, specifică zonelor de lunca și rezervație 
naturală. Prezentăm localități înșirate pe maluri, 
comunități locale specifice cu un autentic aparte, 
obiective turistice naturale și antropice și chiar 
munți. Efortul este ca să dezvoltam în aceste zone 
oarecum izolate programe turistice specifice 
pentru a fi mai bine cunoscute.

DETALII DE CONTACT ALE GHIDULUI 
DUNĂRII:

Nr. tel. +40740245400 
E-mail: ciulinii_baraganuluisl@yahoo.com

 INFORMAȚII IMPORTANTE:

− Tururile se adresează tuturor persoanelor 
doritoare de cunoasterea și explorarea 
naturii acvatice de luncă;

− Sunt organizate din martie până în 
octombrie, în fiecare weekend iar la cerere 
chiar și în cursul săptămânii;

− Participare - maxim 10 persoane;
− Punct de plecare: Călărași, Fetești, Giurgeni, 

Stăncuța în funcție de traseul turului;
− Durata călătoriilor: 1 -3 zile. Costul călătoriei 

este de 25 de euro de persoana /zi. 
− Pentru rezervări, vă rugăm să ne contactați 

MUNTEANU Dumitru Florin
CINE SUNT:
Sunt ghid legitimat pentru turism intern, cu o 
activitate în domeniul turismului nautic de 
aventură și agrement de 15 ani, fondator al 
Fundației de Turism și Ecologie a Dunării de Jos 
“Ciulinii Bărăganului”. 

CE FAC EU:
Tururile organizate de echipa noastră, acoperă 
trasee parcurse cu ambarcațiuni cu vâsle, pagae și 
padele pe râurile Ialomița, Buzău, Siret precum și 
brațele Fluviului Dunărea, cu punct de pornire de 
la Călărași, Fetști, Giurgeni, Măcin, Brăila, Galați. 
Camparea se realizează, funcție de anotimp și 
starea vremii, în corturi, cabane pescarești, 
locuințe ale populației din comunitățile locale, 
consumând produse tradiționale zonale.

CE MĂ FACE SPECIAL:
Experiențele  nautice oferite se încadrează în 
turismul lent, având ca scop socializarea 
participanților, cunoașterea de către aceștia a 
patrimoniului natural, cultural și conectarea la 
tradițiile comunităților locale. 




