
EXCURSIE DELTA DUNĂRII 

 

În data de 31 august, în ultima zi de vară calendaristică, copiii și tinerele rezidente 

din cadrul Fundației M.G.H. au vizitat pentru o zi Delta Dunării.  

Dis de dimineață, am pornit către Tulcea, la punctul de îmbarcare. În jurul orei 10 

ne-am grupat în trei bărci și am pornit în aventură. În fiecare din cele trei bărci, pentru a 

asigura bunăstarea și siguranța fizică și emoțională a beneficiarilor, au fost prezente și 

două persoane angajate ale Fundației M.G.H.  

Copiii au fost încântați de plimbarea cu barca și de poveștile și legendele pe care ni 

le-au împărtășit oamenii locului. După patru ore în care ne-am plimbat pe canalele 

Șontea, Sireasa, Tinerelul, am admirat Lacul Nebunu și păsările ce poposeau liniștite pe 

luciul acestuia, ne-am oprit în satul lipovenesc Mila 23 și am făcut un picnic pe cinste. Apoi 

am vizitat biserica și am traversat satul unde am admirat localnicii, cu portul specific, 

casele din stuf și culorile caselor de un albastru amețitor.  

Ne-am pregătit de întoarcere și ne-am îmbarcat, în aceleași trei bărci în care ne 

așteptau, răbdători, căpitanii. Drumul la întoarcere ne-a dus pe alte canale, la fel de 

frumoase și pline de viață. Copiii au putut admira, pe lângă flora și fauna amintită anterior, 

pescarii și așezările lor pescărești, așezate de-a lungul canalelor șerpuite. Era imposibil să 

nu observi bucuria din ochii copiilor, mirarea dar și fascinația. După debarcare, am luat 

rapid niște suveniruri și ne-am îndreptat către cetatea Enisala, ultima cetate genoveza ce 

sta de pază canalelor de legătură dintre lacul Babadag si Razim,  fiind cocoțată pe un deal 

calcaros ce domina întreaga zonă. Copiii și tinerele s-au plimbat în voie și au admirat 

zidurile de incintă, turnurile și bastioanele cetății. După aproximativ două ore petrecute 

în tihnă în zona cetății, ne-am îndreptat, cuminți spre casă. 

Mulțumim pe această cale firmei Metropolitan S.A. pentru bunăvoința de a ne 

sponsoriza cu serviciile de transport, șoferul firmei însoțindu-ne profesionist pe tot 

parcursul zilei și aducându-ne în siguranță înapoi, acasă.  

 



 

 



 



 



 



 


