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PACHETUL TURISTIC FISHNAT SIL-CA
Lupșanu, Iezerul Călărași, Călărași, Silistra,
Barajul Antimovo, Tutrakan (3 zile)  

Vă invităm într-o ofertantă minivacanță transfrontalieră de 3 

zile, poate într-un weekend, într-o destinație nouă, având ca 

principală atracție pescuitul dar și numeroase alte activități 

inedite ce vă vor satisface simțurile și vă vor încărca „bateri-

ile“, departe de rutina și agitația vieții cotidiene.

CUI I SE ADRESEAZĂ
ACEST PACHET TURISTIC,
ÎN PRINCIPAL?

Pasionaților de pescuit, individual sau în grupuri turistice 

– familii cu sau fără copii, seniori sau tineri, organizați for-

mal sau informal, companii sau alte entități ce organizează 

activități de grup, de tipul team building-urilor.
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DE CE SĂ ALEGEȚI
PACHETUL TURISTIC FISHNAT SIL-CA,
CU DURATA DE 3 ZILE?

Pentru că:

- vă place PESCUITUL;

- este ușor accesibil dacă luăm în considerare distanțele ru-

tiere față de principalele orașe de unde pot fi preluați turiștii, 

respectiv aeroporturile naționale și internaționale;

- îmbină plăcerea pescuitului cu plăcerea de a cunoaște 

cultura a două popoare vecine și a mai multor naționalități 

(români, bulgari, turci, romi);

- muzeele vă vor satisface setea de cunoaștere a istoriei și 

a culturii acestui spațiu dunărean, ajutându-vă să înțelegeți 

realitatea actuală, obiceiuri vechi și noi, mentalități;

- oferă un cadru natural de excepție, departe de tumultul și 

poluarea urbană, rivalizând în unele locații cu Delta Dunării 

prin peisaj, floră și faună;
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- indiferent ce variante de cazare și masă veți alege, vă 

asigurăm că prețurile vor fi mai mult decât avantajoase;

- veți degusta preparate specifice zonei, peștele fiind vedeta, 

dar nu numai;

- veți avea ocazia să ascultați și să dansați fie în cadrul festi-

valurilor organizate, fie în locațiile de luat masa, parcuri, etc;

- schimbarea destinațiilor tradiționale cu unele inedite vă vor 

deschide noi orizonturi și vă vor scoate din rutină.  
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Pentru că:

- vă va asigura întregul sejur fără a mai trebui să căutați sin-

guri variantele optime, asigurându-vă că programul stabilit 

este respectat;

- vă va pune la dispoziție, la cerere, transportul pe întreaga 

durată a călătoriei, inclusiv preluarea sau întoarcerea din 

localitățile principale, București, Constanța, Varna;

- vă va asigura rezervările, permisele de pescuit, la cerere, și 

va negocia cel mai bun preț pentru dumneavoastră.

DE CE SĂ APELAȚI
LA UN OPERATOR
DE TURISM?

ACTIVITĂȚI ȘI OBIECTIVE TURISTICE
RECOMANDATE ÎN CADRUL
ACESTUI PACHET:

• PESCUITUL;

• Bălțile Lupșanu;

• Balta „La Ciulinaru“;

• Iezerul Călărași;

• Explorarea orașului Călărași;

• Explorarea orașului Silistra;

• Barajul Antimovo;

• Explorarea orașului Tutrakan;

• Degustarea preparatelor culinare locale având ca ingredient 

principal PEȘTELE.

DOUĂ ȚĂRI - ROMÂNIA ȘI BULGARIA, 
DOUĂ ZONE RIVERANE:
CĂLĂRAȘI ȘI SILISTRA
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Unite de fluviul Dunărea și beneficiind de peisaje naturale 

spectaculoase, concurând cu cele din Delta Dunării, cele 2 

județe vecine Călărași și Silistra vă pot surprinde plăcut.

Punctele de intrare în această mini-vacanță de 3 zile sunt 

orașele Călărași, reședinta județului Călărași din România și 

Silistra, centrul administrativ al districtului Silistra din Bul-

garia. Acestea sunt foarte ușor accesibile dacă luăm în con-

siderare distanțele rutiere față de principalele orașe de unde 

pot fi preluați turiștii, respectiv aeroporturile naționale sau 

internaționale: București - Călărași: 131 km – cca 1h 30 min; 

Constanța – Călărași: 146,8 km - cca 1h 35 min; Varna – Silis-

tra: 112,9 km – cca 1h 25 min; Sofia - Silistra: 355,4 km - cca 

5h (mai puțin accesibil pentru minivacanța de 3 zile). Avan-

tajul principal îl reprezintă și distanța, respectiv timpul scurt 

de trecere a frontierei între Călărași și Silistra cu feribotul sau 

bacul ce permite deplasarea de pe un mal pe altul cu mare 

ușurință. Silistra este un district (oblast) în NE Bulgariei cu 

capitala în orașul omonim. A făcut parte din România Mare sub 

denumirea de județul Durostor. Face parte din Bulgaria din 6 

septembrie 1940, când a fost semnat acordul de la Craiova.

Dispuneți de posibilități de cazare multiple, cu standarde de 

cazare diversificate, ce pot satisface toate gusturile și buge-

tele disponibile, de la rustic, familial, la standard mediu și de 

lux. În județul Călărași pentru înnoptare recomandăm cazarea 

în orașul Călărași, unde există 11 unități de cazare, cu peste 

200 locuri de cazare și 32 unități de servit masa. Pentru cei 

ce doresc să mănânce din peștele prins recomandăm caza-

rea în cadrul pensiunilor deoarece acestea pun la dispoziția 

turiștilor bucătării utilate în care aceștia pot curăța și prepara 

peștele prins. Turiștii au de ales între 6 pensiuni.

În districtul Silistra, pentru înnoptare recomandăm orașele 

Silistra și Tutrakan. Orașul Silistra dispune de 11 unități de 

cazare și 25 de unități de servit masa. Unitățile de cazare 

oferă o capacitate de cazare de peste 600 locuri (în total) 

și o gamă diversificată de servicii, în funcție de dorințele și 

posibilitățile financiare ale turiștilor - atât hoteluri de 5 stele, 

cât și hoteluri de 1 stea sau apartamente individuale.

Orașul Tutrakan pune la dispoziția turiștilor 4 hoteluri cu pes-

te 50 locuri de cazare și 4 unități de servit masa și se află la 

numai 10 km de barajul Antimovo.
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Indiferent de opțiunea de cazare, puteți alege să înnoptați 

două nopți în Călărași, două nopți în Silistra sau câte o noapte 

în fiecare parte astfel încât să satisfaceți cerințele tuturor 

membrilor grupului privind activitățile zilnice, unii la pescuit, 

alții desfășurând alte activități organizate prin pachetul turis-

tic, activități mixte și delectări culturale și culinare.

DAR SĂ ÎNCEPEM CU PESCUITUL: 
UNDE ȘI CE PESCUIM? 

Având în vedere că PESCUITUL este principala MOTIVAȚIE a 

pachetului turistic FISHNAT SIL-CA, principalele zone de pes-

cuit recomandate, altele decât fluviul Dunărea, sunt Ieze-

rul Călărași, bălțile Lupșanu 1 și 2, Balta „La Ciulinaru“, în 

județul Călărași și barajul Antimovo în districtul Silistra.

Iezerul Călărași este o arie de protecție specială avifaunistică 

situată în județul Călărași, în comuna Cuza Vodă. Este o arie 

naturală, în zona în care Brațul Borcea se desparte de aceasta 

și a fost declarată arie protejată în anul 2004 și din 2012 zonă 

umedă de importanță internațională.

Rezervația protejează mai multe tipuri de habitate: mlaștini, 

turbării, râuri, lacuri, terenuri arabile cultivate, stufărișuri 

și pajiști. În cele 5000 de hectare, dintre care 500 repre-

zentate de luciu de apă foarte multe specii de păsări și-au 

găsit condiții perfecte pentru cuibărire. Lebăda de iarna, 

barza alba, chira neagră, gârlita mare, gâsca cu piept roșu, 

țigănușul, strâcul purpuriu sau rața roșie, sunt doar câteva 

nume din acest paradis. Aria mai este animată si de păsările 

cântătoare cum ar fi - lăcarul mare și mic, pițigoiul de stuf 

și presura de stuf. Pe suprafața lacului nuferii albi și galbeni 

oferă un spectacol cromatic surprinzător.

În plus, pasionații de pescuit pot prinde crap și caras, în afara 

perioadei de prohibiție. Taxa de pescuit pentru o persoană este 

de aproximativ 60 lei/12 h. Pentru înnoptare recomandăm ca-

zarea în orașul Călărași, unde există 11 unități de cazare, cu 

peste 200 locuri de cazare și 32 unități de servit masa. Pentru 

pasionații de pescuit recomandăm cazarea în cadrul pensi-

unilor deoarece acestea pun la dispoziția turiștilor bucătării 

utilate în care aceștia pot curăța și prepara peștele prins. 

Turiștii au de ales între 6 pensiuni.
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Bălțile Lupșanu 1 și Lupșanu 2 se află în comuna Lupșanu, iar 

aici se poate pescui crap, cteno, caras, plătică, roșioară.

Pe balta Lupșanu 1 sunt următoarele taxe:

- Pescuit de zi (06:00 -18:00) - 70 lei/12h;

- Pescuit de noapte (18:00 – 06:00) – 70 lei/12h;

- Taxa pe 24h - 120 lei;

Se pot reţine:

- Partida 12h: 5 kg de crap/cteno și 5 kg caras, plătică, 

roşioară; 

- Partida 24h: 8 kg de crap/cteno și 8 kg caras, plătică, 

roşioară; 

- Crapul și cteno de peste 5 kg se eliberează obligatoriu; eli-

berarea capturilor este recompensată cu partide de pescuit 

gratuite;

- Se poate pescui cu max. cinci unelte de pescuit.

Balta „La Ciulinaru“ este cea mai atractivă zonă de pescuit 

din Călărași, fiind foarte ușor accesibilă. Balta este populată 

îndeosebi cu crap, caras, ten şi novac. Se pescuieşte ziua, dar 

şi noaptea în condiţii decente. 

Barajul Antimovo este situat la 10 kilometri est de orașul 

Tutrakan. Este situat în apropiere de satul Antimovo, care, în 

ciuda locației sale superbe pe un platou deasupra lacului, are 

mai puțin de 30 de locuitori. Odată, satul a fost numit Kuz-

gun, municipalitatea Viskyoyska, districtul Tutrakan. Înainte 

de războiul ruso-turc din anii 1877-1878 a fost locuită în prin-

cipiu de turci și cerchezi.

După semnarea Tratatului de la Berlin, bulgarii aflați în Tracia 

pleacă din Marea Egee pe teritoriul bulgar eliberat. Aproxi-

mativ 30 de familii de Kavakli și Enidzhiya, districtul Lozen-

grad, provincia Odrin, au ajuns la Kuzgun și au început o viață 

nouă. Au construit o școală, au creat Fondul Rural, iar în anul 

1906 au redenumit satul lor, în numele lui Exarh Antim, care 

era din Lozengrad. A fost construit în anul 1980. În trecut a 

fost umplut cu apă direct din fluviul Dunăre, de unde și fauna 

bogată de pește.

Este excelent pentru pescuit crap, caras, cteno, roșioară, gu-

vid, babușcă sau novac dar, de asemenea și pentru practicarea 

canotajului. Cu peisajul său frumos, oferă condiții perfecte 

pentru odihnă și relaxare.
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Pescarii desigur vor petrece multe ore bucurându-se de „tro-

fee“, oricare ar fi zona de pescuit aleasă. Le pot încerca pe 

toate trei ca altă dată să știe la care dintre ele să zăbovească 

mai mult.  

Dar și ei, și ceilalți membrii ai grupurilor pot să beneficieze și 

de alte activități, să viziteze obiective turistice din zonă, să 

beneficieze de plajă sau să practice sporturi, să facă plimbări 

în natură, să beneficieze de tradițiile culturale și culinare ale 

zonei, să participe, în anumite perioade ale anului, la festi-

valurile tradiționale.  

Iată câteva din obiectivele turistice recomandate în Călărași!

În Călărași sunt peste 30 de obiective turistice. Vom face o 

scurtă incursiune la numai câteva dintre acestea, ce sperăm 

să vă trezească interesul.  

Grădina Zoologică de la Călărași aflată în vecinătatea par-

cului Dumbrava oferă oricărui vizitator nu numai plăcerea, 

amuzamentul sau uimirea la întâlnirea cu animalele, ci și po-

sibilitatea recreerii pe băncuțele de pe aleile umbrite. 

Ce puteți vedea la Grădina Zoologică: cerbi, căprioare și 

ponei, lei, tigri, râși și un jaguar, un hipopotam uriaș căruia 

îi place mult noroiul, urși bruni care spre amuzamentul vi-

zitatorilor pot fi văzuți dându-se pe un topogan metalic, ca 

niște copii pufoși și grăsuți. Mai puteți vedea muflonii şi lame, 

nandu, pasări Emu, capre, paviani cu mantie, păsări iubitoa-

re de apă – raţe, gâşte de Nil, lebede, iepuri, chinchilla sau 

veveriţe. Aqua Terrarium găzduieşte numeroase exemplare de 

şerpi Boa, pitoni, şopârle, peşti, broaşte ţestoase, dar şi un 

crocodil de Nil. Nu lipsesc nici păsările exotice. 

Muzeul Dunării de Jos găzduiește o expoziție permanentă și 

expoziții temporare, tezaurul, oferindu-vă cele mai elocvente 

exponate care să satisfacă setea de cunoaștere a vizitatorilor. 

Expoziţia de bază a Secţiei de Arheologie prezintă patrimo-

niul care ilustrează evoluţia şi gradul avansat de civilizaţie a 

comunităţilor dunărene din preistorie până la sfârşitul epocii 

moderne. Puteți vedea aici și documente care atestă apariția 

și dezvoltarea orașului Călărași. La 24 septembrie 1852 

Călăraşiul devine liber.

Tezaurul – ilustrează circulaţia monetară a Dunării de Jos. 

Expoziția „Gospodăria țărănească la Dunărea de Jos“ 

organizată în cadrul Secției de Etnografie și Artă Populară 
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reflectă pe de-o parte ocupațiile, iar pe de altă parte obi-

ceiurile oamenilor care au populat sectorul predobrogean al 

Văii Dunării în ultimele două secole. Admirând obiectele care 

alcătuiesc expoziția, putem cu ușurință observa principale-

le meșteșuguri specifice zonei: țesutul, olăritul, prelucrarea 

lemnului şi pescuitul.

Situl arheologic de la Grădiștea – Călărași

La doar câțiva kilometri de municipiul Călărași, poate fi ob-

servat un sit arheologic de origine getodacică în care au fost 

găsite multiple oseminte umane datând din acea perioadă. 

Situl se află în apropierea unui altuia, Grădiștea Coslogeni, ce 

se pare că era o necropolă de incinerație.

O serie de lăcașuri de cult, biserici vă vor încânta sufletul:

- Biserica fostei Mănăstiri Negoiești - ridicată în Câmpia 

Bărăganului, în secolul al XVII-lea, din porunca voievodului 

Matei Basarab și a soției sale, Elena.

- Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul“ vine să aducă în peisajul 

local o notă de sobrietate şi o reîntoarcere în istorie. Spre 

deosebire de toate celelalte biserici din oraş, ridicate prin 

contribuţia enoriaşilor sau cu sprijinul unor sponsori, în cazul 

acestei biserici terenul şi întreaga cheltuială a construcţiei şi 

înzestrării cu cele trebuincioase a fost suportată de ctitorul 

acesteia, Alexe Popescu şi soţia sa Maria (de aici şi denumirea 

sub care este cunoscută în rândul enoriaşilor şi care s-a trans-

mis din generaţie în generaţie – Biserica Alexe).

- Biserica Sfântul Nicolae - mai veche decât Călăraşiul și care 

rezistă sub vremuri de peste trei secole. Pictura bisericii, 

executată în ulei şi în stil realist, este de o mare valoare 

artistică, fiind realizată în anul 1908 de către pictorul italian 

Orest Cantini. 

- Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva“, monument istoric 

din anul 1799, ce a fost strămutat din Salciva, județul Hune-

doara în Călărași și restaurată.

Parcul municipal Călărași

Pe lângă faptul că parcul este amplasat pe faleza Dunării, 

aici puteți admira statuia lui Burebista, primul rege dac ce a 

domnit pe teritoriile țării noastre. Tot aici este amplasată și 

o statuie a Regelui Carol I. Parcul și faleza Dunării reprezintă 

locuri ideale pentru o promenadă de seară.

PACHETUL TURISTIC FISHNAT SIL-CA 



12

 PACHETUL TURISTIC FISHNAT SIL-CA

Plaje amenajate

Orașul Călărași, datorită poziționării sale pe Dunăre, are câte-

va plaje amenajate: Plaja Mare, Plaja Tineretului sau Plaja 

Automobiliștilor. Pe Plaja Mare pentru mai puțin de 20 de lei, 

puteți să stați liniștiți o zi întreagă pe șezlong, cu o bere rece 

în mână. Este ideală pentru copii, se află chiar într-un cot al 

brațului dunărean și curenții nu sunt chiar atât de puternici. 

În plus, adâncimea apei coboară treptat și se poate înota des-

tul de bine. 

Festivaluri

Festivalul Dunării Călărășene se organizează în luna septem-

brie în Parcul Dumbrava promovând pescuitului ca și mod de 

relaxare și petrecere a timpului liber de-a lungul Brațului 

Borcea, principala atracție naturală a Județului Călărași. În 

cadrul acestui festival, sunt concerte de muzică populară și 

numeroase standuri cu preparate din pește. 

La acesta se adaugă festivalul FISHNAT, ce lasă posibilitatea 

organizării în oricare parte a zonei transfrontaliere.

3SOF Festival este organizat 3 zile vara pentru pasionații 

de muzică electronică (deep-house/tech-house/minimal) în 

natură, departe de lume, în mijlocul Dunării.

În Călărași, se mai organizează anual și Festivalul „Flori de 

mai“, Festivalul internațional de folclor „Hora mare“ și Festi-

valul naţional de muzică folk „Chitara Dunării“.

Iată câteva din obiectivele turistice recomandate în orașele 

Silistra și Tutrakan!

Aproape două treimi din teritoriul orașului Silistra este de-

clarat sit național arhitectural și arheologic „Durostorum-

Drustar-Silistra“. Orașul a aparținut Țării Românești în tim-

pul lui Mircea cel Bătrân (probabil și al lui Vlad Țepeș pentru 

scurtă vreme). A fost anexat de România după al Doilea Război 

Balcanic. A fost parte componentă a României din 1913 până 

în 1940, când a fost returnat Bulgariei în urma Tratatului de la 

Craiova, tratat impus de Puterile Centrale.

În Silistra sunt 16 obiective turistice (Rezervația arhitecturală 

și arheologică națională „Durostorum-Drustar-Silistra“, Parcul 

de coastă Silistra, Muzeul Arheologic din Silistra, Muzeul Etno-

grafic din Silistra, Cetatea Mezhidi Tabia, Rezervația Biosferei 
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Srebarna, Bazilica Patriarhala Drastar din sec. IX - XIV, Zidul 

Fortificației de Nord, Cetatea de Sud, Moscheea Kurshumlu, 

Biserica apostolică armeană „Surp Astidzazzin“, Mormântul 

rabinului evreu Eliezer Papo și Galerie de artă).

Muzeul Regional de Istorie din Silistra are în administrare 

Muzeul Arheologic, Muzeul etnografic, Moscheea Kurshumlu, 

Rezervația Arheologică Durostorum - Drastar - Silistra. Partea 

etnografică a muzeului se concentrează pe Oamenii de la Do-

drudzha, care au fost cei care au trăit în regiunea Silistra de la 

mijlocul secolului al XIX-lea până la începutul secolului al XX-

lea. Expoziția prezintă cultura și modul de viață al populației 

din Dodruzha. 

Muzeul Arheologic din Silistra se află într-o clădire construită în 

perioada 1923-1924, ca o filială a Băncii Naționale a României 

în oraș si are o colecție de artefacte găsite în zonă, datând 

din perioada tracică și cea romană. Muzeul este amenajat pe 

perioade de timp, din epoca preistorică, Antichitate, Evul Me-

diu, având 42.000 de obiecte și artefacte. Printre cele mai 

prețioase exponate sunt un ceas de piatră solar roman (cel 

mai impresionant descoperit pe teritoriul Bulgariei), un inel 

de aur din secolul III, coloana cu numele lui Han Omurtag, 

ștampile ale unor domnitori bulgari și bizantini, bijuterii din 

aur de pe timpul cetății Drastar și altele.

Galeria de artă Silistra adăposteste într-o clădire 

impresionantă, construită în 1890 peste 1500 de lucrări de 

artă, majoritatea realizate de artiști bulgari din secolul al 

XIX-lea și contemporani bulgari. 

Rezervația Naturală Srebarna - este situată la 18 km vest de 

Silistra și la numai 1 km de malul Dunării. Lacul „Srebarna“, ce 

ocupă o parte semnificativă a rezervației, este cu apă dulce. 

Lacul este unic, cu insulele sale plutitoare de stuf în libertate, 

care în mișcările sale modifică modelul format de petele de 

apă și de plante. Extrem de impresionantă este priveliștea 

lacului înghețat ca o oglindă în timpul iernii, ce contrastează 

puternic cu stuful galben strălucitor.

Pentru iubitorii de natură, care doresc să experimenteze 

frumusețea extraordinară a rezervației, sunt disponibile mai 

multe trasee turistice ce trec de-a lungul granițelor zonelor 

protejate de pe dealurile înalte din est, sud și vest. Dacă veți 

merge mai departe, se vor dezvălui priveliști uimitoare.
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Cea mai bună vedere către colonia de pelicani se deschide din 

partea de sus a „Kodzha deal“, ce este situat la nord – vest 

de Srebarna. Perlele rezervației le reprezintă pelicanul creț 

și egreta mare, ce cuibăresc numai aici. Rezervația Naturală 

Srebarna este atât de bogată încât mulți i-au spus că este o 

altă Deltă a Dunării, ce e drept cu mult mai mică, dar cu o 

biodiversitate uluitoare. Are o suprafață de aproximativ 600 

de hectare și este amplasată pe una dintre principalele rutele 

de migrație a păsărilor între Europa și Africa, numită VIA PON-

TIKA. Iată și motivul pentru care ea găzduiește aproximativ 

200 de specii de păsări. Pelicanii, egretele, cocostârcii sau 

șoimii trăiesc aici în număr foarte mare.

Lor și se alătură și cele 45 de specii de mamifere, 22 de specii 

de amfibii și reptile, 20 de specii de pești și peste 300 de 

specii de plante, unele dintre ele, o raritate în Europa. La-

cul a fost numit rezervație naturală încă din 1948 pentru ca 

bogația de plante, păsări și de animale să fie ocrotită.

Orașul Tutrakan (Turtucaia) este un oraș port la Dunăre. 

Pe malul opus se află orașul românesc Oltenița, cele două 

localități fiind legate prin intermediul feribotului.

Orașul este cunoscut pentru practicarea pescuitului și pentru 

construirea de bărci, fiind un vechi port pescăresc. Vizitarea 

orașului atât de pitoresc poate începe din centrul orașului, 

Piața Suvorov, cu statuia generalului Aleksandr Suvorov cel 

care a trecut prin Turtucaia cu ocazia războiului Ruso-Turc 

din 1768-1774. Muzeul de Istorie și fosta școală românească 

(acum galerie de artă și casă de ceremonii), cu bustul gene-

ralului Panteley Kiselov - important personaj în Bătălia de la 

Turtucaia pot fi și ele admirate. Muzeul de Istorie este unul 

dintre obiectivele cele mai importante din oraș. Pasionații de 
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istorie vor petrece cu siguranță ceva timp încercând să de-

scopere și să înțeleagă istoria locului dintr-o altă perspectivă, 

cea bulgărească. La intrarea în muzeu se află un lapidariu și o 

impresionantă imagine a Bătăliei de la Turtucaia. Încet, pașii 

ne poartă prin perioade istorice amintind evenimente și fapte 

pe care istoria nu poate și nici nu trebuie să le uite. Perioada 

de stăpânire otomană menționează vitejia voievozilor români 

care au ajuns până la malurile Dunării, la Turtucaia, iar peri-

oada războaielor ruso-turce amintește de schimbul de focuri 

de artilerie din 1877 dintre Oltenița și Turtucaia.

Fără îndoială, cea mai interesantă și cea mai încărcată de 

evenimente este perioada 1913-1940, când Turtucaia a schim-

bat mai mulți stăpânitori. Revenind României după cel de-al 

Doilea Război Balcanic (1913), în 1916 a fost locul unei aprige 

bătălii soldată cu o înfrângere pe cât de surprinzătoare, pe 

atât de umilitoare pentru români, iar pentru bulgari cu o vic-

torie înscrisă în istoria lor cu numele de „Epopeea de la Tur-

tucaia“. Perioada interbelică, atunci când Turtucaia aparținea 

României, vorbește despre rezistența bulgară față de tenta-

tivele de deznaționalizare a ocupanților români care dăduseră 

regiunii un nou nume: „Cadrilater“.

Un loc foarte plăcut și pe care n-ar trebui să-l ratați dacă 

ajungeți la Tutrakan este Cartierul Pescarilor. Biserica Sf. 

Nicolae ale cărei turle se văd de la distanță, aflată la doar 

câteva sute de metri de Piaţa Suvorov, poate fi un bun reper. 

Cartierul Pescarilor este poate cel mai pitoresc loc din oraș. 

Pe o străduță pietruită, de o parte și de alta, se înșiruie 

căsuțe tipic bulgărești, cu bovindouri, cu ziduri albe și cu 

acoperișuri de țiglă roșiatică, unele dintre ele împrospătate 

de restaurări, iar altele vădit afectate de trecerea vremii 



16

 PACHETUL TURISTIC FISHNAT SIL-CA

sau chiar dărăpănate. Aproape toate au „parcate“ lângă un 

zid câte o barcă veche, astăzi mai mult un simbol. Biserica 

Sfântul Nicolae din Cartierul Pescarilor atrage atenția oricărui 

trecător mai ales prin arhitectura sa.

Muzeul etnografic de pescuit dunărean și de construcție a 

bărcilor - colecțiile sunt aranjate în ordine cronologică, pen-

tru a urmări dezvoltarea istorică a instrumentelor și tehni-

cilor de pescuit din antichitate până în prezent. Vizitatorii 

pot vedea instrumente de pescuit originale, tije de pescuit 

din oase și cupru, greutăți din ceramică pentru plasele de 

pescuit, diferite tipuri de plase din fibre vegetale, ostie, un 

fel de furcă folosită pentru pescuit, dar și diferite imagini și 

documente. Alte informații interesante se pot afla și despre 

ambarcațiunile de pescuit și viața pescarilor din cartierul pes-

carilor din Tutrakan, unde pot fi întâlnite ateliere de artizanat 

care demonstrează meșteșugurile locale, cum ar fi constru-

irea de bărci, realizarea plaselor de pescuit. 

Festivaluri în districtul Silistra

Festivalul caiselor din Tutrakan organizat în prima jumătate a 

lunii iulie în Parcul Dunărean unde producătorii din Tutrakan 

își prezintă recolta și participă la competiții: cea mai bună 

țuică de caise, cel mai gustos tort de caise și cel mai deli-

cios gem de caise. Oricine poate gusta gratuit delicatesele. 

Concertele, divertismentele pentru copii cu „Zâna Caiselor“ 

completează atmosfera de sărbătoare.  

Festivalul „Dunărea de foc“ din Tutrakan, organizat la 

sfârșitul lunii iulie, are loc într-un parc de pe malul Dunării 

în cursul căruia se întâmplă cele mai diverse evenimente cul-

turale și sportive. În ultima zi, are loc celebrarea tradițională 

a fluviului, inclusiv concursuri cu bărci de pescuit, înot peste 

Dunăre, concursuri culinare pentru cea mai delicioasă supă 

de pește și grătarul de pește cel mai bine pregătit. Animații, 

expoziții, spectacole în aer liber ale școlilor de muzică și dans 

locale, completează sărbătoarea. În fiecare an există noi sur-

prize, cum ar fi mersul pe scuter, zborul cu parapanta, barca 

turistică între Tutrakan și Oltenița, spectacole de operă sub 

cerul liber și multe altele. Seara, digul devine scenă pentru 

concerte rock, iar după căderea nopții, are loc un spectacol 

de lumină cu foc „Dunărea de Foc“, ce se încheie cu focuri de 

artificii spectaculoase peste Dunăre.
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„July Morning“ pe Dunăre, la Tutrakan în noaptea de 30 iunie 

spre 1 iulie când trupe de rock răsună pe malul bulgar și cel 

român, iar răsăritul soarelui este așteptat cu cântecul legen-

dar al lui Uriah Heep „July Morning“.

Un sejur de 3 zile nu ar fi complet fără degustarea unor deli-

cii culinare specifice. La Călărași se remarcă ciorba de pește 

și rețetele cu pește. Asemenea rețetelor de ciorbă de pește 

din Delta Dunării, și locuitorii satelor de pe brațul Borcea fo-

losesc apă din Dunăre și pește proaspăt pescuit din Dunăre. 

Diferența dintre ciorba de pește preparată pe brațul Borcea și 

cea din Delta Dunării este că cea de pe Brațul Borcea este mai 

bogată în legume, ceea ce îi conferă un gust aparte, mult mai 

intens. Ceea ce se repetă în modul de preparare este folosirea 

a cel puțin două tipuri diferite de pește sau fierberea legu-

melor în aceeași apă în care au fost fierți inițial alți pești (de 

obicei guvizi sau fâțe care sunt prea mici sau au prea multe 

oase și sunt fierți într-un tifon pentru a nu lăsa oasele în apă). 

În general această rețetă se prepară cu crap și încă un alt tip 

de pește (pentru o savoare deosebită se folosește somn – un 

pește gras la maturitate). Ca la orice ciorbă de pește, prima

dată se taie și se pun la fiert legumele: morcov, păstârnac, 

ceapă, ardei, roșii și alte legume, dacă se dorește. În timp 

ce legumele fierb (aproximativ 10 minute), se pune borșul la 

fiert într-un vas separat (acesta constituie un alt secret culi-

nar al zonei). Borșul fiert în prealabil se adaugă peste legume 

și apoi se pun și bucățile de pește (se pune cel puțin un cap de 

pește deoarece se consideră că acesta oferă savoare și gust). 

Pentru un plus de autenticitate, în această zonă se adaugă și 

ouă bătute în ciorbă („se drege ciorba“). După ce a fiert și 

peștele se adaugă verdeață tocată: leuștean și pătrunjel, se 

asezonează cu sare și piper. Uneori se adaugă și o lingură sau 

două de oțet de vin alb împreună cu borșul. Această ciorbă 

se servește, de obicei, într-un castron sau bol, iar bucățile 

de pește sunt servite separat pe o farfurie. Nelipsit este și 

ardeiul iute, pentru a completa rafinamentul gustului, dar 

și al culorilor. Bogăția legumelor provenite din zona de câm-

pie împreună cu peștele proaspăt și caracterul multicultural 

al zonei (influențe românești, turcești și bulgărești) au dus 

la crearea unor rețete unice, în mod deosebit cu privire la 

rețetele care au ca principal ingredient peștele. 
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BUCURAȚI–VĂ DE
PACHETUL TURISTIC FISHNAT SIL-CA,
CU DURATA DE 3 ZILE!

O altă rețetă specifică zonei Brațul Borcea este rețeta de pla-

chie de crap, care a fost și ea adaptată la specificul zonei. 

Plachia de crap din această zonă se deosebește de cea din 

Delta Dunării prin folosirea mai multor legume (sosul este mai 

bogat) și prin utilizarea ardeiului iute în locul lămâii sau sucu-

lui de lămâie. Crapul se curăță de solzi, intestine și branhii, 

se spală și se crestează pe ambele părți, după numărul de 

porții dorite și se freacă cu puțină sare. Se poate adăuga în 

tavă întreg sau bucăți. Ceapa roșie se taie sub formă de in-

ele și se pune într-o tigaie cu puțină apă și se înăbușă până 

devine sticloasă. Se adaugă ardeii tăiați (capia și bulgărești) 

cubulețe sau peștișori, usturoiul zdrobit, roșiile tăiate cubu-

ri, suc de roșii sau bulion, puțin pătrunjel tocat mărunt și se 

amestecă bine, după care se adaugă vinul alb sau roze și se 

potrivește de sare și condimente. Uneori se adaugă și mor-

cov tăiat rondele care a fost fiert sau prefiert în prealabil. 

Această compoziție se așază într-o tavă (de preferabil una de 

lut), iar peștele se așază deasupra. Se stropește cu amestecul 

din tavă și se introduce la cuptor. Din când în când se scoate 

tava din cuptor și se stropește peștele cu sos. 

Când peștele este pătruns și rumenit se adaugă mult pătrunjel 

tocat. Se servește atât cald, cât și rece, cu mămăligă. Alte 

preparate specific călărășene având peștele vedetă sunt: icre 

şi lapţi prăjiţi, sarmale cu pește, crap cu legume sau cartofi 

noi la tavă, cu usturoi. În zona Silistra preparatele de pește 

sunt relativ asemănătoare, „variațiuni pe aceeași temă“ la 

care se adaugă tradiționalele preparate ca: tarator (supă rece 

din iaurt), shkembe chorba (ciorbă de burtă), banitsa (produs 

de patiserie) sau lukanka (cârnat / salam picant).
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