
TABARA SUNLIGHT | Dunavățul de Jos, Tulcea
Adresa: Loc. Dunavațul de Jos,  Str. Dunăreni 16, Jud.Tulcea

Persoana de Contact: Dinu Nicolae
Tel: 0744918110

Email: ndinu2001@yahoo.com
razasoareluisunlight@yahoo.com

Activități pe care Tabăra Sunlight vi le propune  

Plimbare cu ambarcațiuni cu vâsle, activități pe echipe        
- Avem barci proprii, cu rame, care pot fi folosite in excursii;
- Si echipament in dotare, veste de salvare, vasle;
- Acordam instruire calificata si ghid + voluntari ( la solicitare) 

Documentare si  privitul pasarilor, activitățti pe echipe
Concurs de orientare, activiți pe echipe
Sesiuni de discutii cu vizionare de  filme tematice, documentare, etc
Rafting – activitati pe  echipe

- este ceva nou in Romania; ajuta la formarea echipelor;
- consta in construirea unei plute de catre o echipa de 6-8 pers;
- navigarea pe un traseu;



Confectionat undite, pescuit, activități pe echipe
Ieșire de o zi in  Deltă, lectie Biblica, cu pescuit,  
gratar,baie etc..
Lectie biblică, studiu biblic, conferintă, seminarii
Sesiuni de discutii cu vizionare de  filme tematice, 
documentare, etc
Fotbal,  volei, baschet pe terenul  de sport
Jocuri de  exterior, de echipa, de miscare, tras cu arcul la 
tinta, etc
Jocuri de stafeta pe Parcul de franghii
Jocuri de masă
Scenete, dramă, pantomimă

Programe educativ-recreative cu copiii din Delta Dunării
Informare, actiuni de curatenie a mediului din Delta
Voluntariat, ajutorarea oamenilor saraci din Delta
Excursii cu barci cu motor, pana la varsarea Dunarii in 
mare;
Tabere tematice: exmplu Survive in Delta, Tati si fii la 
pescuit;
Notă: Pentru unele din activitațile de mai sus va putem pune la dispoziție personal calificat, ce iși oferă serviciile sub formă de 
voluntariat, insa avem și activități pentru care trebuie contactate persoane calificate ce care vor solicita decontarea unor cheltuieli.
 



Acreditari și avize
Pentru gătit sunt respectate conditiile impuse de Dir. Sanitară Tulcea, având personal CALIFICAT,  cu  analizele 
medicale la zi, care respectă toate regulile si circuitele stabilite de norme. De asemenea, Tabara este autorizata de 
Ag.de Mediu, Dir. Sanitar Veterinară, Pompieri, Prot. Muncii.

Facilități cazare, masa, activități
Camere cu 6 paturi 4
Camere cu 5 paturi 3 
Camere cu 4 paturi 3
Camere cu 3 paturi 2
Camere cu 2 paturi 1 – in constructie, aproape de finalizare

Dispunem de 50 de locuri de cazare. De asemenea, avem în dotare și paturi suplimentare pentru realizarea diferitelor  
aranjamente in camere. De ex. cazul in care sunt mai multi baieți decât fete, sau situația în care un lider este cu copil mic,  
etc.

Capacitate sala de mese 50-60 persoane
Alte facilități -teren de sport,  asfaltat,cu porți de minifotbal, handball,panouri de baschet si 

stalpi de volei,
-aparatura in sala de intalniri (proiector, videoproiector, statie audio aplificata, 
video, etc)

Despre noi
Ce ne reprezintă : Delta Dunarii
Romania ,o tara cu un relief diversificat, este binecuvantata avand si Delta Dunarii - cea mai mare rezervatie de 
tinuturi umede din Europa.
Delta Dunarii este o zona salbatica , desfasurata pe ape, in care traiesc circa 100 de specii de pesti si poposesc 
peste 300 de specii de pasari, unele venind de la mare distanta : China sau India.



Ca sa intri in acest peisaj mirific, si sa aluneci pe potecile deltei, nu se poate decat cu barca, salupa sau vapor.
Tabăra Sunlight este asezata intr-o “poarta” a Deltei, deschisa pentru copii, tineri si adulti care vor sa se bucure 
de creatia lui Dumnezeu  si sa petreaca  un timp minunat.


