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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 NE PREZENTĂM: OFERTA NOASTRĂ PENTRU TINE: 

Tururi cu bicicleta și drumeții 
ghidate prin pădure sau tururi cu 

caiacul în delta Neajlovului

DESCRIERE:

Explorăm Parcul Natural Comana pe jos, cu 
bicicleta sau cu caiacul. În funcție de solicitări, dar 
mai ales ținând cont de structura și mărimea 
grupurilor de vizitatori, vârsta, aptitudinile și 
capacitatea de efort a membrilor, recomandăm 
participarea la una dintre categoriile de activități 
disponibile în oferta parcului, unde turiștii sunt  
însoțiți de rangerii noștri, beneficiind de 
explicațiile și îndrumările specifice fiecărui traseu.

DETALII DE CONTACT ALE GHIDULUI 
DUNĂRII:
Administrația Parcului Natural Comana
Telefon: +40372998863
Email: comanaparc@gmail.com
Facebook: Romsilva-Parcul Natural Comana

 INFORMAȚII IMPORTANTE:

− Excursiile sunt destinate tuturor persoanelor
în căutarea explorării naturii

− Sunt organizate din aprilie până în
octombrie, în funcție de cerere

− Acestea se pot desfășura cu 5-15
participanți

− Punctul de întâlnire este la sediul parcului
din Comana

− Tururile sunt de 1 zi. Costul de organizare
este de 100 euro/grup + tariful de vizitare
de 1 euro/persoană

− Pentru programarea excursiilor, vă rugăm să
ne contactați.

Administrația Parcului Natural 
Comana, prin angajații săi
CINE SUNTEM:
Suntem administrația publică a unei arii naturale 
de interes internațional, având ca obiect de 
activitate conservarea biodiversității și 
patrimoniului cultural, într-o zonă protejată de 
250 kmp, situată între București și Dunăre.  
CE FACEM:
Încurajăm și coordonăm formele durabile de 
ecoturism în Parcul Natural și ne implicăm în mod 
direct în îndrumarea grupurilor organizate care 
participă la tururi ghidate prin pădure și delta 
râului Neajlov.

CE NE FACE SPECIALI:
Oferim în permanență o gamă de informații 
interdisciplinare, provenind din domenii variate 
precum silvicultura, biologia, ecologia, geologia, 
hidrologia și istoria. Adaptăm și personalizăm 
prezentările de interes turistic, astfel încât să fie 
cât mai accesibile, incluzând pasaje de educație 
ecologică și conștientizare publică.




