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RESORT GAZETTE

06
Fii alături de noi protejând natura și
respectând condițiile ecologice specifice
Deltei, promovând tradițiile care ne
reprezintă!
Join us by protecting the nature and
respecting Delta’s ecological conditions,
promoting traditions that represent us!

Ai ajuns pe cel mai tânăr

pământ al României - explorează,
descoperă și rămâi îndrăgostit.

You’ve arrived on the youngest
land in Romania - explore,
discover and stay in love.

Excursii pe lacuri, canale,
în căutarea celor mai rare
păsări
Boat trips on the lakes, canals,
looking for the rarest birds
Activități sportive, pachete
speciale și campionate pe
terenuri cu nisip
Sport activities, special
packages and championships
on sandy courts
Health Center cu de toate,
Lotus Spa
Health Center with everything,
Lotus Spa

Cinema Paradiso, filmele,
popcornul și Turtle Kids Club
Cinema Paradiso, movies,
popcorn & Turtle Kids Club

Pachete super speciale, Pebbles
Gift Shop și serile de vară cu
muzică și vin
Super special offers, Pebbles Gift
Shop and summer nights with
music & wine
Harta resortului întins
Map of the resort

EXCURSII CU BARCA
PE LACURI ȘI CANALE

BOAT TRIPS ON THE LAKES AND CANALS
EXPEDIȚIE ÎN DELTA DUNĂRII |
ADVENTURE IN THE DANUBE DELTA
Green Village Resort a pregătit EXCURSIA VERII |
Green Village Resort planned THE TRIP OF THE SUMMER
Excursie la Gârla Turcească* |
Boat tour at Gârla Turcească
2h | min 2 pers | 150 RON / pers
Excursie la Epava Tuzla*|
Boat trip to Tuzla Wreckage
3h | min 2 pers | 200 RON / pers
Excursie pe mare la Gura Portiței*|
Boat trip on the sea to Gura Portiței
6h | min 4 pers |260 RON / pers
Excursie la vărsarea Dunării în mare|
Boat tour to the Danube’s inflow
1h | min 2 pers | 50 RON / pers

CUM DESCOPERI
CEL MAI UȘOR
DELTA ?

Turul celor 3 Brațe | Tour of the 3 canals
(Chilia, Sulina și Sfântu Gheorghe)
incl. 1 apă plată/minerală 0.5 l, 2 sandwich-uri
incl. 1 still/sparkling water 0.5 l, 2 sandwiches

4 - 6 pers | 600 RON / pers | 8h - 10h

Excursie la Sulina pe canale și lacuri cu oprire la Sulina 2h*|
Boat tour to Sulina on the lakes and
canals - with stop in Sulina
4 - 6h | min 2 pers | 350 RON / pers
Excursie la Sulina prin cordon litoral*|
Boat tour to Sulina by the coastline canal
3h 30’ | min 2 pers | 250 RON / pers
Excursie la Pădurea Letea - Sulina*
Boat tour to Letea Forest - Sulina

EXPLOREAZĂ ȘI
RELAXEAZĂ-TE

ÎN DELTĂ ALĂTURI
DE CEI DRAGI!

Excursie pe lacurile de nord* |
Boat trip to the Northern lakes

( Lacul Erenciuc, Lacul Puiu, Lacul Roșu, Lacul Tătaru )

3h | min 4 pers | 250 RON / pers

6h | min 4 pers |350 RON / pers

Excursie la Pădurea Caraorman* |
Boat trip to Caraorman Forest

Se achită suplimentar/ Additional charges:
Taxă de transfer de la / Transfer fee from - 35 RON / pers
Masă tradițională de la / Traditional meal from - 60 RON / pers

6h | min 4 pers |225 RON / pers

Taxă de transfer de la / Tranfer fee from - 35 RON / pers
Masă tradițională de la / Traditional meal from - 60 RON / pers

* Această excursie include o sticla de apă plată / minerală 0.5 l | This excursion includes1 bottle of still / sparkling water 0.5 l
* Pentru excursii, timpul este estimativ și poate varia în funcție de condițiile meteo | For excursions time is estimated and may vary depending on weather
* Rezervarea se face la recepție cu 24h înainte | Reservations must be made at reception 24 hours in advance

GUIDE
SERVICE

GHID
Serviciu ghid în limba engleză|
Guide service in English
(2-9 pers)

Pachet Băuturi 1 Beverage Package 1
Vin alb/rose 0.75 l White wine/rose 0.75 l
2 x Bere 0.33 l 2 x Beer 0.33 l
2 x Apă 0.5 l 2 x Water 0.5 l

Cu rezervare în prealabil
de la 30 RON / pers|
With prior reservation
from 30 RON / pers

Pachet Băuturi 2 Beverage Package 2

Circuit gastronomic cu 2
mese tradiționale în sat |
Gourmet circuit with 2
traditional meals in the village

Vin alb/rose 0.75 l
2 x Bere 0.33 l
2 x Apă 0.5 l
4 x Suc 0.3 l

4h | min 4 pers | 135 RON / pers

85 RON / pers

White wine/rose 0.75 l
2 x Beer 0.33 l
2 x Water 0.5 l
4 x Juice 0.3 l
115 RON / pers

Pachet prânz Lunch Box
Cafea
1 Fruct
1 Sandwich
Desert

Coffee
1 Fruit
1 Sandwich
Desert
35 RON / pachet

Aceste
pachete
se
comandă
la
rezervarea excursiei și se ridică cu 1
h înainte de plecare de la restaurant|
These packages are ordered when
booking the trip and are picked up
from the restaurant 1 hour before the trip

SUPER! EXCURSII PROGRAMATE | GREAT! SCHEDULED TRIPS
15 iunie - 15 septembrie
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175 RON/pers
min 4 pers

35 RON/pers
min 2 pers

Sfântul Gheorghe este o veche așezare de pescari, întinsă la stânga celui mai vechi
braț al Dunării, în apropierea vărsării Dunării în Marea Neagră
Sfântul Gheorghe is an old fishing settlement, outspread on the left side of the oldest
canal of the Danube River, close to where the river flows into the Black Sea

FISHING AND
BOAT RENTAL
PESCUIT STAȚIONAR | STATIONARY FISHING
Pe Dunăre (max. 3 pers. simultan),
apă, transfer cu barca la/de la locul de pescuit |
On the Danube (max. 3 pers simultaneously),
water, boat ride to/from the fishing spot

PESCUIT ȘI ÎNCHIRIERE
AMBARCAȚIUNI
Transfer special de la | Special transfer from
Murghiol - Sfântu Gheorghe / Sfântu Gheorghe - Murghiol
90 EURO / 1-3 pers / pe sens
135 EURO / 4-5 pers / pe sens

Fără asistența barcagiului pe durata pescuitului |
Without the boatman’s assistance while fishing
150 RON/pers (6H)

Barcă rapidă, cu barcagiu (30 - 300 CP) |
Fast boat, with boatman (30 - 300 HP)
1300 RON/H (max 10 pers)|
500 RON/H (max 5 pers) |

Cu asistența barcagiului pe durata pescuitului |
With the boatman’s assistance while fishing
350 RON/pers (6H)

Barcă cu motor și barcagiu (10 - 25 CP) |
Motor boat, with boatman (10 - 25 HP) |
200 RON/H (max 4 pers)

400 RON/H (max 3 pers) |

SPORT ȘI RELAXARE

ACTIVITĂȚI, PACHETE ȘI OFERTE
SPORT & RELAXATION | ACTIVITIES, PACKAGES & OFFERS

UNDE JOCI
TENIS DE MASĂ
SAU DARTS ?

Descoperă unul din cele mai frumoase și naturale locuri din Europa, ce
împletește aventura și natura salbatică cu relaxarea și comfortul.
Discover one of the most natural and beautiful places in Europe, that
blends adventure with relaxation and comfort.

OFERTELE VERII

pregătite pentru relaxarea ta
completă

SUMMER OFFERS

ready for your utter relaxation

Cină pe balcon* | Dinner on the balcony*
45 RON/pers

PACHETE
SPORTIVE

pentru cei care nu pot sta
locului nici în vacanță

SPORT OFFERS

for those who cannot stand still,
even on holiday

Mic dejun pe plajă* | Breakfast on the beach*
75 RON/pers
* Taxă de serviciu | Service charge

ACTIVITĂȚI
SPORTIVE ÎN
AER LIBER

echipamentele le găsești
la recepție

OUTDOOR SPORT
ACTIVITIES

you will find the equipment
at the reception
Plimbări cu bicicleta | Bike rides
10 RON/h | 70 RON/zi/day*
Plimbări cu caiacele | Kayak rides
40 RON/h | 140 RON/zi/day*/pers.
Închiriere undiță |
Rental fishing rods
25 RON
Momeală | Bait - 10 RON/cutie/box
Tir cu arcul / air soft | Archery / Airsoft
detalii aflați la recepție | details at the
reception
de la | from 10 RON/pers

* Ziua de la |Daily from 8:00 - 20:00

Yoga pe malul lacului* |
Yoga by the lake
20 RON/pers | 45 min
Pilates pe malul lacului* |
Pilates by the lake
20 RON/pers | 45 min
Aquagym la piscina* |
Aquagym by the pool
GRATUIT | FREE | 45 min
*Pentru min. 4 persoane | For min. 4 persons.
*Pentru rezervări, adresați-vă la recepție|
For reservations, please contact the reception.

Secret Escape
Secret Escape
cu cortul pe plajă, pentru 2
persoane | with the tent, on the
beach, for 2 persons
include montarea cortului, perne și saltele,
spumant, servire mic dejun | includes installing
the tent, pillows & mattresses, sparkling wine,
serving breakfast

195 RON/cort

Apus deltaic la vărsare, cu barca |
Deltaic sunset, boat trip where
the Danube meets the sea
include excursia cu barca, spumant și gustare|
includes boat trip, sparkling wine & snack

180 RON/pers

Romantic Fine Dining
(foișor / gazebo)
include meniu personalizat, spumant
includes personalised menu, sparkling wine

ACTIVITĂȚI
SPORTIVE INDOOR

250 RON/pers

INDOOR SPORT ACTIVITIES GV

Opțional | Optional
apă, țuică, vin | water, romanian brandy, wine
25 RON/pers
apă, țuică, vin, bere, sucuri | water, romanian
brandy, wine, beer, juice
40 RON/pers
platou brânzeturi | cheese plateau
15 RON/pers
DJ, muzică live| DJ, live music
de la | from 500 RON

le găsești în Entertainment
Center / Cinema Paradiso

you can find them in the Entertainment
Center / Cinema Paradiso

GRATUITE | FREE
Darts + Biliard | Pool + Remi| Rummy
+ Table | Backgammon + Șah | Chess
+ Jocuri de societate | Board games

UNDE ESTE
CAMPIONATUL
DE FOTBAL ?

TERENURI DE VOLEI
ȘI FOTBAL PE NISIP
BEACH FOOTBALL & VOLLEYBALL COURTS

ACCES GRATUIT PE TERENURILE DE FOTBAL ȘI VOLEI |
FREE ACCESS ON THE FOOTBALL AND VOLLEYBALL COURTS

Rezervă-ți bucata
norocoasă din teren, care
te va aduce mai aproape
de victorie !

CAMPIONAT DE
VOLEI PE NISIP

Echipamentele se ridică de la
recepție | Rezervările se
fac la recepție.

VOLLEYBALL ON THE
BEACH
CHAMPIONSHIP

Book your lucky piece of
ground, which will bring
you closer to victory !
The equipment is found at
the reception |
Reservations are made
at the reception.

CAMPIONAT DE
FOTBAL PE NISIP

FOOTBALL ON THE BEACH
CHAMPIONSHIP
Excursie pe jos prin Sfântu cu ghid|
Guided walking trip through Sfântu
1h. 30’ | min 4 pers | 30 RON / pers
Excursie cu bicicleta prin Sfântu și la
vărsare cu ghid|
Guided bicycle trip through Sfântu and to
the inflow
2 h | min 4 pers | 30 RON / pers
Tur pe canale cu caiacul și ghid |
Guided kayak tour on the canals
2 h | min 4 pers | 50 RON / pers / h

Pentru minim 15 persoane organizăm minicampionate cu super premii |
For minimum 15 persons we organize
mini-tournaments with awesome prizes.

PISCINĂ, JACUZZI
ȘI ALTE LUCRURI FRESH

SWIMMING POOL, JACUZZI & OTHER FRESH STUFF

UNDE FACI
O BAIE
RĂCOROASĂ ?

Jacuzzi 08:00 > 20:00 (Doar pentru adulți / Adult only)
Mica ta oază de relaxare, între stuf și sălcii, pe un deck de lemn pe care se înșiruiesc șezlongurile | Your little oasis
of relaxation, between the reeds and the shallows, on a wooden deck on which the sunbeds are arranged.

Big Splash Swimming Pool 08:00 > 20:00
Oricum ți-ai petrece vacanța poți folosi liniștit piscina exterioară pentru relaxare sau diverse sporturi. Prosopul îl
ridici de la recepție și șezlongul te așteaptă la soare | However you are spending your vacation, feel free to use the
outdoor swimming pool for relaxation or various sports. You will find your towel at the reception and your lounge
chair awaiting for you in the sun.

* Copiii până la vârsta de 6 ani, însoțiți de părinți, au accesul gratuit | Children under the age of 6, accompanied by parents, have free access
* Acces Piscina | Jacuzzi - din afara resortului | Access Pool | Jacuzzi - outside the resort : 8:00 - 19:00 45 RON / zi|day
14:00 - 19:00 23 RON / zi|day

Bayside Fitness 08:00 > 20:00
După micul dejun care te-a energizat, continuă panta ascendentă către un tonus ridicat întreaga zi cu câteva exerciții
la Bayside Fitness | Zona Egreta | 39 RON / persoană, cu trainer.
After an energizing breakfast, carry on along the ascending slope to better health with a few exercises at Bayside
Fitness | Egreta Area | 39 RON / person, with personal trainer.

Lotus Spa 10:00 > 20:00
O ședință scurtă de saună uscată sau un masaj revigorant e suficient pentru a inspira și a-ți însuși aerul răcoros al
Deltei Dunării | A short dry sauna session or refreshing massage is enough to inspire and take on the cool air of the
Danube Delta.
*Pentru rezervări, adresați-vă la recepție| For reservations, please contact reception.

Ciubăr / Hot water tub 12:00 > 20:00

*Pentru rezervări, adresați-vă la recepție| For reservations, please contact reception.

Baldachin / Canopy (Relaxare pe ponton/ Relax on the pontoon)
*2 baldachine pentru comfortul dumneavoastră situate pe pontonul de lângă piscină
Accesul se face în baza unei rezervări și este necesară o consumație minimă la bar
*2 canopies for your comfort located on the pontoon next to the pool.
Access is by reservation and a minimum bar consumption is required

Pentru progrămari
vă rugăm să
contactați recepția
sau personalul de
agrement.
For reservations,
please contact
the reception or
entertainment
staff for details.

LOTUS SPA

O LISTĂ LUNGĂ DE MASAJE
LOTUS SPA, A LONG LIST OF MASSAGES

Masaj Reflexogen | Reflexogenic Massage

50 MIN | 100 RON

Este un tratament de reflexologie profund relaxant și de stimulare,
care se concentrează pe partea inferioară a picioarelor.
• Imbunătățește circulația
• Relaxează picioarele obosite și crește flexibilitatea
• Stimulează drenajul limfatic și vindecarea fizică
• Eliberează de stres și ajută la un somn bun
It is a deeply relaxing and stimulating reflexology treatment,
which focuses on the lower legs.
• Improves blood circulation
• Relaxes tired legs and increases flexibility
• Stimulates lymphatic drainage and physical healing
• Relieves stress and helps to a restful sleep

Masaj Capilar | Head Massage

Tratamente
cu produse
special alese
Signature
Treatments and
Products

25 MIN | 80 RON

Ajută la stimularea circulației periferice sangvine și induce un puternic
sentiment de relaxare.
Helps to stimulate the peripheral blood circulation and induces a strong
feeling of relaxation.

Masaj Facial | Facial Massage

25 MIN | 80 RON

Poate ajuta la încetinirea procesului de îmbătrânire,la tonifierea mușchilor
faciali și la îmbunătățirea aspectului general al pielii, prin stimularea circulației.
Prin masaj celulele pielii sunt mai bine oxigentate,iar toxinele sunt eliminate.
It can help slow down the aging process, tone facial muscles and improve the overall
appearance of the skin by stimulating circulation. Through massage the skin cells are
better oxygenated and the toxins are eliminated.

Masaj After Sun | After Sun Massage

50 MIN | 180 RON

Acest tip de masaj are ca obiectiv hidratarea intensă a pielii și eliminarea
disconfortului apărut în urma expunerii prelungite la soare.
The purpose of this type of massage is to intensely moisturize the skin and eliminate
the discomfort caused by prolonged exposure to the sun.

LOTUS SPA

O LISTĂ LUNGĂ DE MASAJE
LOTUS SPA, A LONG LIST OF MASSAGES
Masaj Freestyle | Freestyle Massage

Oaza ta
de relaxare
din Green
Village

50 MIN | 170 RON

Tipul acestui masaj presupune folosirea intuitivă a diferitelor tehnici de masaj
inclusiv a ventuzelor(sticlă organică,silicon)cât și a diferitelor instrumente
precum bețe de bambus și pietre din rocă vulcanică.
This type of massage involves the intuitive use of various massage techniques
including suction cups (made of organic glass or silicone) as well as various
instruments such as bamboo sticks and volcanic rock stones.

Masaj Terapeutic | Therapeutic massage

50 MIN | 190 RON

Masajul terapeutic face parte din procedurile de recuperare medicală, fiind
unul dintre cele mai eficiente tratamente în cazul multor afecțiuni.Masajul
terapeutic constă în prelucrarea manuală a țesuturilor moi cu scopul de a
stimula circulația sângelui,limfei și de a decontractura musculatura. Una din
tehnicile folosite este cupping-ul sau terapia cu ventuze.
Beneficiile masajului terapeutic :
• Stimulează circulația sângelui
• Efect antialgic
• Stimulează secreția de lichid sinovial intraarticular
• În funcție de manevre poate fi: decontracturant, tonifiant, miorelaxant etc.
• Îmbunătățește metabolismul local.
Therapeutic massage is part of medical recovery procedures, being one
of the most effective treatments for many diseases.
Therapeutic massage consist in the massage of the soft tissues in order
to stimulate the blood circulation, of the lymph and to relax the muscles.
One of the used techniques is the cupping therapy.
The benefits of therapeutic massage:
• Stimulates blood circulation
• Antialgic effect
• Stimulates the secretion of intraarticular synovial fluid
• Depending on the maneuvers, it can be: decontracting, toning,
muscle relaxant, etc.
• Improves local metabolism.

Masaj Hawaian | Hawaian Massage

50 MIN | 180 RON

Mișcările sunt fluide și ample, asemenea unor valuri care se plimbă pe corp.
Un alt aspect al acestui masaj este faptul că pot fi masate mai multe părți
ale corpului în același timp. Spre exemplu,un antebraț poate masa umărul,
iar celălalt șoldul. Această posibilitate ajută clientul să se relaxeze complet,
deoarece este dificil pentru creier să se concentreze în același timp asupra
a două sectoare diferite.Tehnica folosită este numită lomi-lomi. Utilizarea
uleiurilor calde, aromoterapice cu obiectivul relaxării la superlativ.
The movements are fluids and extensive, like waves that travel on the body.
Another aspect of this massage is that several parts of the body can be massaged
at the same time. For example, one forearm may massage the shoulder and the other
one the hip. This possibility helps the client to relax completely, because it is difficult
for the brain to focus on two different sections at the same time. The technique
used is called lomi-lomi. The use of warm and aromatherapeutic oils aims to provide
deep relaxation.

Pentru progrămari
vă rugăm să
contactați recepția
sau personalul de
agrement.
For reservations,
please contact
the reception or
entertainment
staff for details.

Your
relaxation
oasis in
Green Village

LOTUS SPA

O LISTĂ LUNGĂ DE MASAJE
LOTUS SPA, A LONG LIST OF MASSAGES
Masaj Hot Stone | Hot Stone Massage

90 MIN | 250 RON

Este cunoscut și sub numele de “masaj cu pietre calde” și este una dintre cele

mai vechi tehnici terapeutice folosite pentru relaxare, echilibrare energetică și
detoxifiere.
This type of massage is one of the oldest therapeutic techniques used for relaxation,
energy balancing and detoxification.

Masaj Deep Tissue | Deep Tissue Massage

45 MIN | 210 RON

Este un gen de masaj energic, profund, care stimulează circulația sângelui și a
fluidelor limfatice. Masaj decontracturant,manevrele se executa de-a lungul,
dar și contra fibrelor musculare și a tendoanelor. Recomandat persoanelor
care au deja contracturi cronice ale musculaturii determinate de stres, poziție
necorespunzătoare, ori diverse activități solicitante.
It is a type of energetic and deep massage that stimulates the circulation of
blood and lymphatic fluids. The massage is decontracting, the maneuvers being
performed along and against the muscle fibers and tendons. This massage is
recommended for those who already have chronic muscle contractions caused
by stress, improper posture or other demanding activities.

Masaj Anticelulitic | Anti-cellulite Massage

50 MIN | 200 RON

Este una dintre cele mai bune soluții de a scăpa de “coaja de portocală”.
Cu ajutorul acestui masaj este stimulată suplețea, elasticitatea pielii
și a țesuturilor subcutanate și se activează circulația sângelui.
It is one of the best solutions to get rid of unwanted “orange peel”.
This massage stimulates the suppleness, elasticity of the skin and
subcutaneous tissues and activates blood circulation

Masaj Pre și post natal
Pre and Post Natal Massage

30/50 MIN | 90/150 RON

Acest tip de masaj terapeutic are ca scop stimularea funcției mușchilor și a
articulațiilor, îmbunătățirea circulației sangvine și întărirea sănătății corpului,
precum și îndepărtarea oboselii și a presiunii psihice.Tehnica folosită este cea
a drenajului limfatic.
This type of therapeutic massage aims to stimulate the function of muscles
and joints, improve blood circulation and strengthen the health of the body,
as well as remove fatigue and mental pressure. The technique used is that of
lymphatic drainage.

Masaj Bebeluși și copii
Massage for babies and children

15/25 MIN | 50/70 RON

Efectele masajului la bebeluși:
• reduce agitația copilului și îl calmează;
• relaxează mușchii tonifiindu-i și sporește motricitatea;
• deblochează articulațiile, sporind mobilitatea;
• stimulează sistemul circulator, stimulând imunitatea și circulația;
• creează o stare de siguranță și încredere;
• îi reglează pofta de mâncare;
• stimulează digestia, diminuând și înlăturînd colicii.
The effects of massage on babies:
• reduces his agitation and calms him;
• relaxes the muscles by toning them and increases motor skills;
• unlocks the joints, increasing mobility;
• stimulates the circulatory system, stimulating immunity and circulation;
• creates a state of security and trust;
• regulates his appetite;
• stimulates digestion, reducing and eliminating colic.

UNDE ESTE
CEL MAI BUN
POPCORN ?

FILME ȘI ATELIERE

PENTRU CEI MICI ȘI CEI MARI
MOVIES & WORKSHOPS, FOR KIDS & ADULTS ALIKE

CINEMA
PARADISO

BLANQUITA
PLAYGROUND (Camp GD)
XBOX ONE
60 RON / h | 30 RON / 0.5 h
AIR HOKEY
25 RON / h
FOOSBALL
25 RON / h
BILIARD + TENIS DE MASĂ / TABLE TENNIS
GRATUIT / FREE

PROIECȚII DE FILME în fiecare seară
POPCORN și BĂUTURI FRESH în fiecare seară
Când e vremea frumoasă și nu vrei să stai înăuntru, te așteptăm în aer
liber, cu popcorn, la cinematograful din Green Dolphin Camping ! |
MOVIES every night
POPCORN and FRESH DRINKS every night,
When it’s beautiful outside and you don’t want to stay indoors, we are
waiting for you in the open air, with popcorn, at the Green Dolphin
Camping Cinema !

*Pentru detalii, adresați-vă la recepție| For details, please contact reception.

ATELIERELE CU ENERGIE ȘI ATELIERELE CREATIVE |
ENERGIE : jocuri de atenție și îndemânare, dans și înviorare,
jocuri de imaginație, teatru și mimă, jocuri distractive
CREATIVITATE : reciclare creativă, modelaj, pictură fun science, origami

TURTLE KIDS CLUB

THE ENERGY WORKSHOPS & THE CREATIVE WORKSHOPS |

10:00 > 13:00 și 16:00 > 19:00

ENERGY : attention and skills games, dance and refreshment,
imagination games, theater and mime, fun games
CREATIVITY : Creative recycling, modeling, painting, fun science, origami

La noi copiii sunt pe primul loc - facem
baby sitting, excursii și ateliere distractive

MINI KARAOKE
BABY
SITTING

35 RON/perioadă | period (10:30 > 12:30 / 16:00 > 19:00)
70 RON/zi | day (10:30 > 12:30 / 16:00 > 19:00)

*Pentru copii mai mari de 3 ani| For kids older than 3 years

TURTLE KIDS CLUB

10 AM > 1 PM & 4 PM > 7 PM

Here, the kids are our top priority - we offer
baby sitting, trips and fun workshops

*Pentru rezervări, adresați-vă la recepție| For reservations, please contact reception.

DEGUSTĂRI DE VINURI*
WINE TASTING
LA CERERE / ONLY BY DEMAND

ÎNVĂȚĂM SĂ GĂTIM*
COOKING CLASSES

LA CERERE / ONLY BY DEMAND

60 min

60 min

90 min

90 min

10 – 20 pers

10 – 20 pers

5 – 8 pers

5 – 8 pers

50 RON/pers

50 RON/pers

95 RON/pers

95 RON/pers

* Rezervările se fac cu 24h înainte, la recepție | Reservations are made 24h before, at the reception.

SERI CU MUZICĂ LIVE
LIVE MUSIC SESSIONS
toată seara

the whole evening

a Brasserie
sau Waterlilly
Restaurant

Laguna Brasserie
or Waterlilly
Restaurant

GRATIS

FREE

DE UNDE CUMPĂR
UN SUVENIR
PENTRU ACASĂ ?

GIFT SHOP, ORIENTARE ȘI
INFO UTILE
GIFT SHOP, ORIENTATION & USEFUL INFO
INFO PUNCT MEDICAL | MEDICAL INFO POINT

URG
EN

ȚE

M

LE | MED
I
ICA
C
AL
ED

La RECEPȚIE
> pentru urgențe vă rugăm să contactați personalul
de la recepție sau de la agrement.
At the RECEPTION
> for emergencies please contact the staff from
the reception or from Entertainment.
CONTACTE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ | TELEPHONE NUMBERS
FOR EMERGENCIES

112

APEL UNIC DE URGENȚĂ | UNIQUE EMERGENCY NUMBER

Recepție | Reception | +4 0731 818 534

PROGRAM FARMACIE| PHARMACY PROGRAM
____

Pentru siguranța dumneavoastră și a celor din jur, vă
rugăm să respectați îndrumările personalului specializat!
For your safety and those around you, please observe the
instructions of the specialized personnel!
Anumite activități presupun un efort fizic mai intens , motiv pentru care,
vă rugăm să contactați personalul autorizat înainte de înscriere!
Certain activities involve more intense physical effort, so please contact
authorized personnel before signing up!

PEBBLES GIFT SHOP
Ia o bucată din Delta Dunării
acasă, pentru tine sau pentru
cei dragi !
Căni, jucării de plajă, agende și
sacoșe de plajă - nu uita și de
magneții personalizați, din
plută !
Take a piece of Danube
Delta home, for you or
for your loved ones !
Cups, beach toys,
notepads and beach bags
- don’t forget about our
personalized cork magnets !

membri

ZILNIC | DAILY
09:00 > 11:00
16:30 > 18:30

Pentru clienții din afara resortului, prețurile pot
suferi modificări , în funcție de serviciile incluse în
cadrul acestora / For customers outside the resort, prices
may change, depending on the services included within them.

EM

GEN
ER

CIES

PE SCURT, DESPRE GREEN VILLAGE RESORT | BRIEFLY, ABOUT GREEN VILLAGE RESORT

Signature Villa
1 living + 2 bedrooms

Zonă plecare / sosire
Departure / Arrival area

ear
r
ă
unRive
D
l
viunube
FluD
a

General Manager | +4 0731 808 892

Cum te
putem
ajuta
astăzi ?
How can
we help
you
today ?

Front Office Manager | +4 0742 631 808
Restaurant Manager | +4 0729 079 604
Guest Relation Manager | +4 0799 024 960
Executive Chef | +4 0739 883 738
Reception | +4 0731 818 534

NOUTățI!
GREEN VILLAGE ESTE PENTRU TOȚI,
IAR EGRETA ESTE PENTRU...ADULȚI!
GREEN VILLAGE IS FOR EVERYONE,
AND EGRETA IS FOR ... ADULTS!
Din acest sezon, introducem un nou concept
în Green Village 4* Resort pentru ca voi să vă
bucurați și mai mult de vacanța voastră.

Starting this season, we introduce a new concept
in the Green Village 4 * Resort so that you can
enjoy your vacation even more.

Zona Egreta se transformă într-o zonă dedicată
exclusiv adulților, o oaza de liniște pentru cuplurile
și grupurile de prieteni care doresc să se relaxeze
după o zi de explorare pe canalele Dunării.

The Egreta area is transformed into an area
dedicated exclusively to adults, an oasis of peace
for couples and groups of friends who want to
relax after a day of exploring the Danube canals.

„The quiet zone” se distinge printr-o atmosferă
relaxată, într-un cadru intim în care vă puteți
bucura de o mulțime de facilități precum jacuzzi
în aer liber, River Bar, Bayside Fitness și un mic
restaurant pentru micul dejun.

“The quiet zone” is distinguished by a relaxed
atmosphere, in an intimate setting where you
can enjoy many facilities such as outdoor jacuzzi,
River Bar, Bayside Fitness and a small restaurant
for breakfast.

Zona Egreta se află în imediata apropriere a
pontonului de sosire și este separată de celelalte
zone ale resortului, Stârcul Alb și Lebăda –
Pelicanul. Cele 2 vile de aici găzduiesc un total
de 20 de camere duble și mansarde. Ele sunt
înconjurate de o grădină generoasă, unde am
amenajat un welcome lounge în care vă puteți
bucura de magia locului.

The Egreta area is in the immediate vicinity of
the arrival pontoon and is separated from the
other areas of the resort, Stârcul Alb and Lebăda
- Pelicanul. The 2 villas here house a total of 20
double rooms and attics. They are surrounded
by a generous garden, where we have arranged a
welcome lounge where you can enjoy the magic
of the place.

WFH

POATE ÎNSEMNA ȘI WORK FROM HOTEL!
WFH CAN ALSO MEAN WORK FROM HOTEL!
Un mediu de lucru plăcut parcă îți dă un zvîc să
pedalezi mai repede și cu spor către finalizarea
task-urilor zilnice, nu-i așa?

A pleasant work environment seems to give you
a boost for pedaling faster and faster towards
completing daily tasks, right?

Anul trecut ne-a schimbat total perspectiva în
ce privește flexibilitatea locului de muncă. Mulți
dintre noi am aflat că ne putem duce munca
într-un rucsac, în care am depozitat laptopul
și accesoriile aferente. De pe terasa cafenelei
preferate, din curtea bunicilor sau de la hotelul
acesta fain din Deltă, dacă există o conexiune la
internet, putem lucra de oriunde.

Last year completely changed our perspective
on job flexibility. Many of us found out that we
could take our work in a backpack, in which
we stored our laptop and related accessories.
From the terrace of your favorite cafe, from your
grandparents’ yard, or from this nice hotel in the
Delta, if there is an internet connection, we can
work from anywhere.

Atunci, de ce să nu îmbini utilul cu plăcutul (cum
bine spune o vorbă din bătrâni)?

Then, why not combine the useful with the
pleasant (as an old saying goes)?

La asta ne-am gândit și noi când am lansat
programul Work from Hotel. Să vă oferim un
spațiu de lucru comod, cu toate facilitățile pe care
vi le oferă un hotel de 4*, la care am adăugat
ceva ce sigur nu găsești acasă: apropierea de
Deltă și de Marea Neagră.

That’s what we thought when we launched the
Work from Hotel program. Let’s offer you a
comfortable workspace, with all the facilities that
a 4 * hotel offers you, to which we have added
something that you certainly can’t find at home:
the proximity to the Delta and the Black Sea.

CE POȚI FACE ÎN TIMPUL LIBER,
DACĂ-ȚI MUȚI BIROUL LA GREEN VILLAGE 4* RESORT?

WHAT YOU CAN DO IN YOUR FREE TIME,
IF YOU MOVE YOUR OFFICE TO GREEN VILLAGE 4 * RESORT?

Te poți plimba pe malul Mării Negre sau poți merge până la gura
de vărsare a Dunării în mare (un spectacol formidabil in orice
anotimp, despre care ne tot povestesc turiștii noștri). O excursie
cu barca pe canalele Dunării din apropierea resortului sau chiar
până la Gârla Turcească pot fi o opțiune pentru o zi din week-end.

You can walk on the shores of the Black Sea or you can go to
the spill mouth of the Danube into the sea (a great show in any
season, which our tourists keep telling us about). A boat trip on
the Danube canals near the resort or even to Gârla Turcească can
be an option for a weekend day.

După o zi de muncă te poți relaxa în Health Center-ul nostru
cu o sesiune de masaj urmată de o ședință scurtă de saună. Iar
pentru o seară cu adevărat deosebită, poți închiria unul dintre
cinematografele din resort!

After a day of work you can relax in our Health Center
with a massage session followed by a short sauna session.
And for a really special evening, you can rent one of the cinemas
in the resort!

Dacă te știi pasionat de pescuit sau vrei doar să-ți testezi
răbdarea, poți împrumuta de la recepție ustinsilele necesare
pentru o partidă de pescuit sportiv! Iar pentru sporturile mai
active îți punem la dispoziție sala de fitness sau biciclete, pe care
le poți închiria pentru explorarea satului Sfântu Gheorghe.

If you are passionate about fishing or just want to test your
patience, you can borrow from the reception the tools needed for
a fishing game! And for more active sports we provide you with a
fitness room or bicycles, which you can rent to explore the village
of Sfântu Gheorghe.

CE INCLUDE WORK FROM HOTEL? WHAT DOES WORK FROM HOTEL INCLUDE?
• Multă liniște și un peisaj de vis Lots of peace and a dreamy landscape
• Cazare în cameră dublă pentru 1 adult Accommodation in a double room for 1 adult
• Mic dejun Breakfast
• Aparat cafea în cameră + 1 capsulă de cafea/zi (din partea casei) In-room coffee maker + 1 coffee capsule / day (on the house)
•	Acces la spațiul comun din Entertainment Center (co-working space) în sala de conferințe
Access to the common area of the Entertainment Center (co-working space) in the conference room
• Discount 30% la serviciile de restaurant (a la carte) 30% discount on restaurant services (a la carte)
•	Discount 10% la achiziționarea oricărei excursii cu barca și la serviciile de saună și masaj
10% discount on the purchase of any boat trip and sauna and massage services
• Discount 50% pentru serviciile de curățătorie 50% discount for dry cleaning services
• 25 €/cameră/noapte (pentru un minimum de 14 nopți consecutive) 25 €/room/night (for a minimum of 14 consecutive nights)

UN VOUCHER DE CĂLĂTORIE

ESTE CADOUL PERFECT PENTRU
ORICE OCAZIE
02 IAN - 31 DEC 2022

VOUCHER
CADOU

Uneori, starea de bine poate
să înceapă cu un voucher.

ȘI TU POȚI CONTRIBUI
LA PROTEJAREA MEDIULUI
ÎNCONJURĂTOR!
YOU CAN HELP PROTECT
THE ENVIRONMENT!

Produsele de plastic de unică folosință
și alte tipuri de deșeuri sunt mai probabil
să ajungă în râurile și în marea noastră
decât în facilităţi de reciclare.
Utilizează cu responsabilitate
şi reciclează astfel de materiale!
Single-use plastic and other types of waste
products are more likely to end up in our
rivers and sea than in recycling facilities.
Use responsibly such materials and recycle!

Salvați natura
și pelicanii!
Save nature and
the pelicans!

