
 

 

 

 

fost odată ca niciodată... 

 

�� 

Restaurarea şi reabilitarea a două clădiri de patrimoniu din 

municipiul Tulcea, incluse în circuitele turistice regionale 

�� 
 

 

 ...un oraş care cinsteşte trecutul! 

Ce poate fi mai frumos decât să înveţi despre artă într-o operă de artă? Două dintre clădirile care găzduiesc 

arta şi istoria în Tulcea sunt adevărate bijuterii arhitectonice, iar Consiliul Judeţean Tulcea le-a redat strălucirea şi  

le-a readus în atenţia turiştilor şi localnicilor prin proiectul „Restaurarea şi reabilitarea a două clădiri de patrimoniu 

din municipiul Tulcea, incluse în circuitele turistice regionale”, finanţat prin POR, DMI 5.1. 

Recent reabilitată în cadrul proiectului, clădirea Muzeului de Artă (Conacul Paşei, după cum este cunoscută) 

adăposteşte un patrimoniu cultural de excepție (colecții de pictură, sculptură, icoane, artă orientală, grafică și artă 

decorativă). 

Cea de-a doua clădire, Casa Avramide, oferă, într-o viziune expozițională modernă, elemente legate de istoria 

modernă a orașului Tulcea şi de povestea familiei Avramide şi pune în valoare spectaculoase obiecte de patrimoniu 

din colecțiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea. 
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Succesul e... MOLIPSITOR! 



 

 

 

fost odată ca niciodată... 
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Modernizare și extindere Hotel Insula Lac Ciuperca din cadrul 

complexului turistic și de agrement 

�� 
 

 

...o insulă pe care ți-ar fi drag să naufragiezi! 

Nimeni nu-şi doreşte să fie victima unui naufragiu. Însă, cum ar fi un naufragiu pe o insulă dotată cu 

facilități moderne? Hotelul Insula se află chiar la poarta de intrare în Delta Dunării, pe lacul Ciuperca din 

Tulcea. 

Prin proiectul „Modernizare și extindere Hotel Insula Lac Ciuperca din cadrul complexului turistic 

și de agrement”, finanțat prin POR, DMI 5.2., hotelul a fost extins de la 11 la 50 de camere. Spaţiile de 

cazare beneficiază de utilaje şi echipamente performante, de instalaţii sanitare noi şi moderne, dar şi de un 

restaurant deschis non-stop. Prin utilizarea unor materiale de construcţii de calitate, precum lemnul, 

panourile OSB (plăci din fibre de lemn) şi panourile de polipropilenă pentru izolaţie termică, eficienţa 

energetică a locaţiei a crescut cu 20%. 

Tom Hanks şi al lui prieten, Wilson, ar fi, cu siguranţă, invidioşi! 
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Succesul e... MOLIPSITOR! 
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