ULTIMA FRONTIERĂ

ULTIMA FRONTIERĂ

Rezervația Biosferei Delta Dunării
Periprava - Dobrogea - România
Număr maxim de clienți pe an
300 persoane

Perioadă de vizitare
Feb – Noi, iarna în funcție de condițiile meteorologice

Cazare
Hotel de 4 stele: camere spațioase dotate cu tv satelit
și băi mari; un restaurant cu terasă exterioară; internet
wireless gratuit.

Contact
reservations@hotelultimafrontiera.com

30

Hide-uri

1000

P. Dieudonne

Hectare

DESCOPERĂ
M. Biasioli

DELTA
SĂLBATICĂ

O călătorie palpitantă care vă va permite să pătrundeți într-una dintre cele mai mari
zone umede din Europa, să descoperiți pădurile sale inundate, micile sate pitorești
și un număr impresionant de păsări. O experiență pe care, spre deosebire de tururile
de croazieră obișnuite, o descriem ca fiind unică, deoarece vă permite să explorați zone
imense, atât în bărci mici, cât și în vehicule 4x4 confortabile.

L.Boscain

Drumul până la Ultima Frontieră este o aventură în sine; locația, situată la doar 80
de kilometri de orașul Tulcea și fără a fi conectată printr-un drum terestru, poate fi
accesată doar cu barca pe Dunăre.

Amplasarea strategică a proprietății înseamnă că aveți posibilitatea de a vizita
zonele îndepărtate și neatinse, cum ar fi Pădurea Letea, cu copaci vechi de
stejar și întinderea ei mare de dune, stepele sărate și pajiștile inundate, sistemul
imens de lacuri și iazuri practic neatinse, precum și laguna Musura spre Marea
Neagră.
Acesta este un loc în care nu numai că vă puteți relaxa în liniște totală, dar puteți explora
pe cont propriu o zonă vastă, folosind vehicule mici electrice disponibile la cabană.

P.Dieudonne

M. Andreini

P.Dieudonne

Zonele dedicate pentru observarea păsărilor și a libelulelor, hide-urile fotografice
profesionale de ultimă generație, varietatea de vehicule și excursii de fotografie
și natură în cele mai bune locuri din Deltă vă vor face să mergeți acasă cu un
singur gând în minte ... să veniți înapoi!

Delta Dunării - România

Ultima Frontieră

Hotelul de 4 stele, cu o atmosferă unică, vă oferă: camere mari cu TV prin satelit și
baie proprie, un restaurant cu terasă unde puteți lua cina bucurându-vă de minunatul
apus de soare și conexiune gratuită la internet wireless disponibilă oriunde în interiorul
hotelului.

M. Biasioli

Proprietatea din jurul hotelului a găzduit în timpul regimului comunist un lagăr, iar
ulterior s-a transformat într-o fermă de pește; acest trecut a dat zonei un aspect
aparte, caracterizat prin corpuri și bazine de apă în formă de poligon, precum și prin
prezența unor ruine pitorești și clădiri vechi, acum cufundate în vegetația naturală și
care oferă adăpost pentru bufnițe mici, dumbrăvence și pisici sălbatice. Aceasta este
una dintre caracteristicile extraordinare ale acestui loc: predominanța fără echivoc a
naturii, de la urletele șacalilor la ora cinei, la activitatea frenetică a pupezelor în curte,
de la concertul nocturn al broaștelor de copac, la încăierările ciocănitoarelor sure pe
acoperișul de stuf al hotelului; pur și simplu un loc unic.

Delta Dunării - România

M. Biasioli

M. Andreini

M. Biasioli

M. Steenhaut

M. Biasioli

Realizarea spațiului de cazare Ultima Frontieră, care vă permite să vă bucurați de
șederea într-una dintre cele mai izolate zone din Europa, cu același nivel de confort
pe care îl aveți acasă, a fost o reală provocare tehnică. Acesta a fost construit prin
renovarea unei vechi clădiri din secolul al XX-lea, și este situat în inima proprietății.

M. Biasioli

O mie de hectare de lacuri, stufăriș, păduri și zone stufoase înconjoară un loc de
cazare de foarte înaltă calitate.

M. Biasioli

REZERVAȚIA

Doar 12 vizitatori pot sta simultan în interiorul
complexului. Astfel, rețeaua de peste 30 de kilometri
de trasee este la dispoziția exclusivă a acestora,
pentru a fi explorată pe jos sau cu ajutorul mașinilor
electrice. Aceste mici vehicule electrice silențioase
sunt foarte bune deoarece permit apropierea de
animalele sălbatice, și pot fi utilizate ca hide-uri mobile
pentru capturarea unor imagini extraordinare. Nu
trebuie să vă faceți griji că v-ați putea rătăci, deoarece
ghizii locali specializați vă vor ajuta să memorați ușor
reperele, care, combinate cu hărțile utile (una în
fiecare mașină pentru două persoane) și
semnalizarea, vă vor face descoperirea pe cont
propriu o experiență unică și relaxantă .

Ultima Frontieră

M. Andreini

HIDE-URI FOTO
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M. Andreini

P. Dieudonne
M. Biasioli

M. Affini

M. Affini

M. Biasioli

O gamă largă de hide-uri fotografice de ultimă
generație oferă fotografilor de natură șansa de a se
testa cu o multitudine de subiecte și perspective
diferite, aceștia aflându-se de fiecare dată într-un
nou habitat și decor. De la cele plutitoare până la
cele amplasate în apropierea locurilor unde
ciocănitorile vin să bea apă sau cele în nisip, pentru
observarea vulturilor cu coadă albă, toate hide-urile
au ferestre largi cu geam de foarte bună calitate și
pereți izolați fonic, care permit observarea
animalelor sălbatice într-un mod inovator, reducând
la minimum perturbarea și asigurând naturalețea
comportamentului acestora. În plus, există excursii
cu vehicule rutiere, pentru a explora stepele din jur
și pădurea Letea, rezervație a biosferei, precum și
plimbări cu barca, care este în același timp un hide
plutitor pentru a vizita marile lacuri din inima Deltei.

M. Biasioli

M. Andreini

O gamă largă de hide-uri
fotografice de ultimă generație

Ultima Frontieră
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P. Dieudonne

M. Steenhaut

M. Vigo
D. Giuliani
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M. Valentini

T. D’Arcangelo
D. Giuliani

D. Giuliani

L. Boscain
T. D’Arcangelo

M. Valentini

T. D’Arcangelo

Oportunitățile foto pe care le puteți găsi la Ultima Frontieră sunt nelimitate:
fiecare hide este axat pe anumite specii-țintă, dar în această zonă
extraordinară puteți avea surprize în fiecare zi. O pisică sălbatică poate
apărea pe marginea unui loc în care păsările vin să bea apă, ciocănitori negre
sau sure pot alege să ciocănească în copacii în care stau de obicei vulturii cu
coadă alb sau mustățile unei vidre ar putea apărea în apropierea cormoranilor
mici și rațelor roșii, în fața unui hide foto de pe malul apei. Ferestrele mari vă
vor ajuta să nu ratați niciuna dintre aceste scene, dându-vă oportunitatea de
a încerca fotografii în timpul zborului sau chiar în timpul atacului unui prădător.

M. Biasioli

\

M. Biasioli

M. Vigo

FOTOGRAFIE

Ultima Frontieră

D. Giuliani

T. D’Arcangelo

M. Premoli

T. D’Arcangelo

D.

Petrescu

ȘACALI ȘI

VULTURI
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D. Petrescu

M. Steenhaut

Ultima Frontieră este cel mai bun loc din Europa pentru
observarea si fotografierea șacalului auriu. Aceasta
este o specie afro-asiatică, ce ajunge până în Europa
de Est și se extinde spre Europa de Vest și Nord,
ajungând deja în Italia, Germania și Elveția. Șacalii de
aur sunt văzuți frecvent din hide-urile noastre, și nu
arareori îi puteți observa interacționând cu vulturul cu
coadă albă. Nu este ușor de prezis cine va câștiga în
timpul unor astfel de lupte, și, prin urmare, de fiecare
dată veți asista la o situație diferită, ce vă va lăsa muți
de uimire. Vulturii cu coada albă au cuiburi în Pădurea
Letea și vin în mod regulat în interiorul proprietății
pentru vânătoare, astfel că veți avea oportunitatea de
a-i fotografia pe tot parcursul anului.

Ultima Frontieră

L. Boscain

M. Valentini

M. Biasioli

230 de specii de păsări au fost identificate până în prezent în interiorul
proprietății: de la ferăstrașul mic, șorecarul încălțat și sfrânciocul mare
în timpul iernii, până la gâsca cu gât roșu, chirighița cu aripi albe și
muscarul mic în timpul migrației, și până la 90 de specii de reproducere
cum ar fi vânturelul de seară, privighetoarea de zăvoi și lăcarul
cafeniu, un patrimoniu de diversitate ornitologică excepțional pentru o
zonă atât de mică. Mai mult decât atât, există specii de reproducere
coloniale pe care le puteți observa în timpul excursiilor în zonele
înconjurătoare: corcodelul cu gâtul negru sau roșu și chirighița neagră
sau chirighița cu obrazul alb pe lacurile Merhei și Matita, ciovlica
ruginie și ciocîntorsul în stepele sărate, pescărușul râzător și chira de
mare de-a lungul malului Mării Negre. Datorită poziției sale geografice,
nu departe de mare dar în interiorul deltei Dunării, Ultima Frontieră
oferă pasionaților de păsări o listă incredibilă de păsări călătoare și
rarități, printre care se numără, în ultimii ani: gârlița mică, acvila
țipătoare mare, cocorul mic, fluierarul sur, codobatura cu cap galben,
mărăcinarul asiatic, presura mică și altele.

T.D’Arcangelo

L. Boscain

PĂSĂRI

230 de specii de păsări au fost
identificate până în prezent în
interiorul proprietății

Printre speciile cel mai ușor de găsit, mai ales la începutul primăverii
și sfârșitul verii, se află cele patru specii de ciocănitoare de
reproducere: ciocănitoarea neagră, sură, pestriță mică și pestriță
mare. În plus, mai poate fi întâlnită și ciocănitoarea de grădini, mai
ales în satele din Periprava, Letea și Sulina (și doar rar în interiorul
proprietății).
D. Giuliani
T. D\Arcangelo
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M. Biasioli

M. Biasioli

L. Zuntini
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M. Biasioli

M. Biasioli
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M. Steenhaut

T. D’Arcangelo

T. D’Arcangelo

B. Gil

Imensele întinderi de stufăriș adăpostesc multe specii interesante, de
la stârcul pitic și crestețul mic la variate păsări perfect adaptate acestui
mediu, de la cele colorate în nunațe deschise de maro, cum ar fi
grelușelul de stuf, privighetoarea de baltă și lăcarul mic sau cafeniu,
toate acestea reproducându-se la Ultima Frontieră, până la cele intens
colorate și căutate de fotografi, cum ar fi pițigoiul de stuf, care este mai
numeros în timpul migrației.

Ultima Frontieră

Faptul că proprietatea este atât de izolată reprezintă unul
dintre motivele principale pentru care mamiferele trăiesc
nestinghrite aici și pot fi văzute deseori chiar în timpul zilei.
Nu doar șacali, ci și vidre sau pisici sălbatice pot fi observate
în plină zi, atât din vehiculele electrice, cât și din hide-uri.
Excursiile de noapte oferă oportunitatea de a-i repera pe cei
mai discreți locuitori ai proprietății, cum ar fi câinele enot,
bursucul, jderul de piatră sau mistrețul. Câteva mamifere
interesante mai mici sunt de asemenea prezente: ariciul
răsăritean, pârșul de pădure și șoarecele pitic. Pădurea
Letea, în care în ultimul secol obișnuiau să se plimbe ultimii
elani din România, este un adevărat punct de atracție
pentru lilieci, observându-se peste 20 de specii. În plus, aici
există populații numeroase de căprioare, șacali și jderi de
copac..

M. Biasioli

M. Steenhaut
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M. Biasioli

Cel mai bun loc din
Europa de observare a
șacalului auriu

M. Biasioli

M. Steenhaut

L. Boscain

MAMIFERE
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Ultima Frontieră

M.Biasioli

L.Boscain

L.Boscain
D. Giuliani

L.Boscain

Concertul amfibienilor reprezintă coloana
sonoră a nopților de la Ultima Frontieră: mii
de broaște de baltă, buhai de baltă cu burta
roșie și brotăcei nu par să se plictisească
niciodată de întrecerile zgomotoase. Mai
discrete sunt broasca râioasă comună și
broasca râioasă verde, care sunt destul de
rare, și mai ales două specii de tritoni:
tritonul comun și tritonul dobrogean. Nopțile
răcoroase de vară ascund mișcările celui
mai căutat amfibian din zonă – broasca de
pământ brună. Cântecele sale subacvatice
sunt aproape imposibil de auzit, dar nu se
întâmplă rar ca un exemplar solitar să
exploreze grădina hotelului. Mormolocii
mari sunt mâncați frecvent de stârcul
galben.

L.Boscain

AMFIBIENI ȘI
REPTILE

Unul dintre cei mai importanți prădători ai
egretelor, ibișilor și berzelor sunt șerpii, cele mai
des întâlnite specii fiind șarpele de apă și
șarpele de casă. Cel de-al doilea are adesea un
model colorat particular, cu dungi longitudinale
și forme melanice, unele exemplare fiind în
întregime negre și fără gulerul tipic. O altă
specie întâlnită de asemenea în mod regulat
este țestoasa de apă, exemplare ale acesteia
fiind observate frecvent pe cărări sau
scăldându-se la soare în fața hide-urilor. Mai rar
pot fi întâlniți șerpi de alun sau șopârle de câmp.
Doă specii interesante au fost observate în
apropierea pădurii Letea: vipera de stepă și
șopârla de nisip.
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C. Galliani

M.Biasioli
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Ultima Frontieră

INSECTE ȘI PLANTE
Proprietatea găzduiește peste 30 de specii de
libelule. Dintre acestea, deosebit de rare și
interesante sunt: Lestes macrostigma, Gomphus
flavipes și Selysiothemis nigra, dar unele mai
comune sunt uimitor de des întâlnite, mai ales când
devin adulte și încep să zboare. Mai puțin numeroși
sunt fluturii, cu 35 de specii înregistrate până acum,
printre care fluturele roșu de mlaștină, Nymphalis
xanthomelas și Heteropterus morpheus. Sunt
prezente și unele molii mari cum ar fi Saturnia pyri,
dar și cărăbuși mari precum Dynastiae sau Anoxia
orientalis, sau adevărate bijuterii vii precum
călugărița Empusa pennicornis.
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M. Biasioli

M. Biasioli

Întinderile vaste de apă dulce găzduiesc - pe lângă cunoscuții nuferi albi și
galbeni - o multitudine de plante acvatice interesante: de la feriga plutitoare
și vârful de suliță, până la otrățelul de baltă, o plantă carnivoră cu flori extrem
de delicate. Mai este luna cea mai bună pentru a admira extraordinarele
inflorescențe ale orhideei Dactylorhiza praetermissa, care colorează în
fuchsia pajiștile umede, precum și pentru a vizita pădurea Letea, o adevărată
grădină de flori în care sunt prezente 10 specii de orhidee, precum și alte
. specii interesante precum irisul sau liana grecească.

L.Boscain

L.Boscain

L.Boscain

M. Biasioli

L.Boscain

L.Boscain
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L.Boscain
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Ultima Frontieră

M. Biasioli

O ÎNTINDERE
SĂLBATICĂ

La vestul proprietății se află Pădurea Letea: 2825 de hectare de rezervație și una dintre cele mai bine păstrate biocenoze din România. Stejari seculari, frasini, ulmi și lămâi oferă un loc de
refugiu pentru 5 specii de ciocănitoare, pentru căprioare și mistreți, vulturi codalb, acvile pitice sau acvile țipătoare mici. Aici există de asemenea pajiști uscate, cu peste 10 specii de
orhidee, precum și neașteptate dune de nisip, abandonate de marea care a ajuns cândva până aici și înconjurate acum de sedimente de râu. Foarte interesante sunt și micile sate
împrăștiate pe stepele de la sudul complexului Ultima Frontieră - oamenii care locuiesc aici aparțin diverselor grupuri etnice: români, ruși-lipoveni sau ucrainieni, cu particularități culturale
și arhitecturale care fac fiecare comunitate unică. Dintre aceste sate se remarcă satul Letea, care este unul dintre cele mai frumoase, având case, garduri și porți viu colorate, bărci și
năvoade tradiționale pentru pescuit și acoperișuri de paie, realizate cu stuf din zonă.

D. Giuliani

D. Giuliani

M. Biasioli

O priveliște desprinsă
parcă din trecut
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M. Biasioli

M. Andreini

Insula dintre ramurile Chilia și Sulina ale Dunării
găzduiește o populație de cai sălbatici, ai căror
strămoși au fost aduși aici de tătari cu peste 400 de ani
în urmă, și apoi au devenit sălbatici. Astăzi, câteva mii
de armăsari și iepe zburdă în libertate aici, printre dune
și pajiști. Deoarece nu au prădători naturali aici, pentru
a reduce riscul suprapopulării, a fost necesar să se
controleze numărul prin sterilizarea multora dintre ei.
Totuși, aceste animale frumoase sunt printre cele mai
îndrăgite subiecte pentru fotografie, mai ales atunci
când galopează liber prin stepă.

Ultima Frontieră

