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Belvedere spre podgorii
 
Drumul pavat din Vulcănești

Muzeul de Istorie din Vulcănești

Monumentul Bătăliei de la Cahul, Vulcănești

Monumentul „Valul lui Traian”, Vulcănești

Vinăria „KaraGani”, Vulcănești

Vinăria din Vale, Slobozia Mare
7 h Moderat Scanează192 m 53 km

7 h Moderat Scanează100 m 53 km

6 h Ușor Scanează70 m 37 km

5 h Moderat Scanează139 m 30 km
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Belvedere spre Ghiltosu

Izvor cu ape sulfuroase, Gotești

Pensiunea Green Village, Roșu 

Muzeul Ţinutului Cahul

Vinăria „Gitana”, Plopi
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Centrul Regional de Informare pentru Turiști, Comrat

Centrul meșteșugurilor populare, Comrat

Catedrala „Sfântul Ioan Botezătorul”, Comrat

Muzeul Regional Găgăuz de Istorie, Comrat

Monumentul lui V. Lenin, Comrat

Muzeul tradiţiilor populare bulgărești, Chirsova

Muzeul literaturii și limbii găgăuze, Chirsova

Muzeul Găgăuz de Istorie şi Etnografie 

„Dumitru Cara Ciobanu", Beșalma

Moara de Vânt, Beșalma

Complexul etno-turistic „Gagauz Sofrası”, Congaz

Belvedere spre Ceadîr Lunga

Etno-curtea „Park-Hakikat”, Ceadîr Lunga

Ferma de cai „At-Prolin”, Ceadîr Lunga

Vinăria „Vinuri de Comrat”

Carir - Cramă cu Brânzeturi Craft, Ceadîr Lunga

Muzeul din Slobozia Mare

Atelier gastronomic „La Tanti Mașa”, Slobozia Mare

Centru de echitaţie „Potcoava Verde”, Slobozia Mare

Crama de vinuri „Domeniile Pană„, Slobozia Mare
 
Atelier de cojocărie „Dumitru Zaporojan”, 

Slobozia Mare

Atelier de împletit lozie „Constantin Olteanu”, Manta

Atelier de pielărit „Gheorghe Burcă”, Manta

Atelierul meșteșugurilor populare 

„Valentina Grigoriţă”, Manta

Belvedere spre Lacul Manta

Atelier de cojocărie „Cojan Constantin”, Colibași

Atelier de împletit în lozie „Petru Tricolici”, Colibași

Atelierul de creaţie „Dorin Elizaveta”, Colibași

Belvedere spre colinele de aur de la Văleni

Muzeul din Văleni

Casa artizanului Tudor Bejenaru, Văleni

Complexul Eco-Village Văleni

Belvedere spre Lacul Beleu

Centrul de Informare pentru turiști, 

Rezervaţia „Prutul de Jos”, Slobozia Mare

Pensiunea „Casa Bunicului”, Pașcani
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Start / Stop

Sunteţi pe drumul corect

Viraţi la dreapta / Viraţi la stânga

INDICATOARE TRASEE

DESCOPERIŢI CĂLDURA MOLDOVEI DE SUD:
PAȘCANI  SLOBOZIA MARE

CANTEMIR

VULCĂNEȘTI

CEADÎR - LUNGA

CAHUL

COMRAT

PLOPI

Vă recomandăm să ajungeţi în punctele de închiri-
ere a bicicletelor cu o zi înainte de turul dvs, pentru 
a avea șansa de a degusta vinuri și mâncăruri speci-
fice regiunii, dar și să vă odihniţi înainte de o zi pe 
bicicletă.
La punctele de început și de sfârșit ale traseelor se 
poate de ajuns fie cu mașina, fie cu transportul 
public. Deoarece traseele sunt marcate în ambele 
sensuri, puteţi alege să mergeţi în orice direcţie.
Pe traseu luaţi cu dvs doar lucrurile strict necesare, 
ce pot încăpea într-un coș de bicicletă. 
Consultaţi harta traseului ales, ce se află la oricare 
punct de pornire și închiriere a bicicletelor înainte 
de pornire, pentru a cunoaște care sunt principalele 
atracţii de pe traseu. Sau, o puteţi descărca în 
telefonul dvs prin scanarea QR codului atașat 
traseului.
Pe drum veţi observa stâlpi ce vă vor confirma că 
sunteţi pe traseul corect, dar și indicatoare marcate 
pe pomi și stâlpi de electricitate la fiecare 350-400 
m, la fel ca în legenda traseelor.
Respectaţi intimitatea și proprietatea localnicilor. 
Luaţi cu dvs deșeurile până la cea mai apropiată 
urnă, pentru a păstra frumuseţea peisajelor.

Acestea sunt doar câteva sfaturi utile ce merită a fi 
urmate. Vă garantăm că respectarea lor vă vor face 
experienţa dvs și mai frumoasă.

Drum internaţional

Drum naţional

Drum local

Hotarul ţării

Lacuri

Râuri

LEGENDA TRASEELOR

Vinărie

Info point

Muzeu

Biserică / mănăstire

Pensiune / hotel

Monument

Atelier

Izvor

Belvedere

Centru de echitaţie /

Fermă de cai

WWW.MOLDOVA.TRAVELWWW.ANTRIM.MD

*Notă: Traseele urmează în mare parte drumurile locale.
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Informaţie generală despre traseu:
Acest traseu din sudul Moldovei, vă va surprinde nu numai prin bogăţia tradiţiilor 
locale pe care le veţi întâlni – meșteșuguri, bucătărie și vin – dar și cu frumuseţea 
naturii. Veţi avea ocazia să vizitaţi și chiar să mergeţi cu barca pe două lacuri 
diferite: Manta și Beleu, cu o faună și floră bogată. Veţi întâlni artizani locali și afla 
despre meșteșugul lor. Puteţi chiar să vă opriţi din drum pentru a învăţa cum se 
împletesc ramurile de salcie, cum se prelucrează pielea pentru curele sau să 
brodaţi o IE - o bluză tradiţională moldovenească.
De asemenea, vă recomandăm să închiriaţi o barcă la sediul Rezervaţiei Naturale 
, ,Prutul de Jos’’ pentru o plimbare cu barca pe lacul Beleu. Ghidul va descrie în 
detaliu biodiversitatea rezervaţiei și vă va arăta locurile în care păsările se ascund 
de soare. . . sau poate de voi.

Principalele atracţii turistice:
Pensiunea „Casa Bunicului”, Pașcani 
Casa Bunicului este un loc ideal pentru a petrece noaptea și a savura o masă 
sănătoasă gătită ca acasă după o zi de plimbare cu bicicleta și de explorare a 
regiunii. Apropierea râului Prut și a lacului natural Manta oferă locului o frumuseţe 
aparte, iar ospitalitatea gazdelor și aroma preparatelor moldovenești vă vor face să 
vă doriţi să rămâneţi mai mult timp, sau poate să vă întoarceţi aici iar și iar.  
De aici puteţi închiria bicicleta Dvs.
Address: r-nul Cahul, satul Pașcani
Phone:  +373 790 72 373
Email: info@casabunicului.com

Atelierul de împletit în lozie „Olteanu Constantin”, Manta
Olteanu Constantin este un meșter popular care oferă o gamă largă de articole – 
coșuri, mobilier, suveniruri și altele – din nuiele de salcie și rogojini împletite din 
papură - acestea sunt folosite în principal pentru a fi așternute pe jos în casă, pentru 
a menţine căldura. În casa meșterului puteţi vizita atelierul și puteţi participa la un 
masterclass.
Address:  r-nul Cahul, satul Manta
Phone: +373 76705064

Atelierul de pielărie „Burcă Gheorghe”, Manta
Meșterul popular, Burcă Gheorghe, produce și oferă următoarele articole lucrate 
manual: tobe, curele, bice și alte obiecte din piele prelucrată de meșter manual. 
Dumnealui este unul dintre ultimii meșteri din zonă care mai fabrică opinci. Puteţi 
vizita atelierul meșterului și puteţi participa la un masterclass. 
Address:  r-nul Cahul, satul Manta
Phone: +373 78129275

Atelierul meșteșugurilor populare „Valentina Grigoriţă”, Manta
Valentina Grigoriţă este un meșter popular care realizează în principal ţolișoare și 
lăicere din textile reciclate, dar și alte articole lucrate manual: - covoare; -Ii (bluze 
tradiţionale românești); - șosete de lână, ș.a. Puteţi vizita atelierul meșteriţei și 
puteţi participa la un masterclass.
Address: satul Manta
Phone:  +373 78850138

Lacul Manta 
Lacul Manta este cel mai mare lac natural din Republica Moldova cu o suprafaţă de 
2100 ha și este un paradis pentru creaturile iubitoare de apă, precum cormoranul, 
barza albă, egreta și alte specii de plante și animale incluse în Cartea Roșie a 
Moldovei. Cel mai bun sezon pentru a vizita lacul este primăvara și vara, când 
pelicanii, lebedele și alte păsări migrează aici din ţările calde.
Address: r-nul Cahul, satul Manta

Atelierul de pielărie „Cojan Constantin”, Colibași 
Meșterul popular Cojan Constantin realizează o gamă largă de articole lucrate 
manual, printre care stănuţe din blană de oaie, căciuli din blană de oaie și iepure și 
huse pentru mașini.
Address:  r-nul Cahul, satul Colibași
Phone:  +373 69672975 /  +373 68910126

Atelierul de împletit în lozie „Petru Tricolici”, Colibași 
Meșterul Petru Tricolici oferă o gamă largă de articole realizate manual din nuiele 
de salcie: coșuri, suporturi pentru ghivece, mese, scaune și suporturi pentru sticle 
de vin. Puteţi vizita atelierul și puteţi participa la un masterclass. 
Address: satul Colibași
Phone:  +373 68752023

Atelierul de creaţie „Dorin Elizaveta”, Colibași 
Dorin Elizaveta este o meșteriţă populară care realizează o gamă largă de obiecte 
de artizanat, inclusiv articole din paie și fibre vegetale, IA (bluza tradiţională 
moldovenească), cusute și brodate manual, batiste și brăţări din mărgele. Puteţi 
vizita atelierul și puteţi participa la un masterclass. 
Address: satul Colibași
Phone:  +373 60365011

Belvedere spre Colinele de Aur, Văleni 
Colinele de Aur reprezintă un Monument Natural de mare importanţă naturală, 
geologică și arheologică care înconjoară s. Valeni și Lacul Beleu. Aici au fost găsite 
urme de mamuţi și mastodonti.
Dealurile sunt situate între satele Valeni și Slobozia (km 27 până la km 32). De pe 
ele se deschide unul dintre cele mai frumoase puncte de belvedere și apusuri din 
Moldova – un loc perfect de relaxare după o zi lungă pe bicicletă.
Address: satul Valeni

Muzeul din Văleni
Muzeul include până la 1000 de piese de îmbrăcăminte, mobilier, documente, 
imagini și diverse instrumente. Există, de asemenea, un Atelier de ţesut covoare, 
unde meșteșugarii locali predau arta ţesutului de covoare vizitatorilor.
Address: satul Valeni
Phone: +373 78403622

Eco-Village Văleni
Eco-Village Văleni este o pensiune locală axată pe dezvoltarea turismului rural, 
cultural, vitivinicol și ecoturismului.
Pornind de la ideea unui muzeu tradiţional, complexul și-a dezvoltat ulterior 
capacităţi de cazare ecologică, un mic muzeu tradiţional (Casa Dorului), un 
restaurant rustic (Restaurant D'or) și o mică cramă de familie (Crama Corbu). De 
asemenea, la pensiune sunt organizate târguri ale meșterilor locali - aici fiind unul 
dintre puţinele locuri din regiunea de sud unde artizanii își pot vinde produsele 
turiștilor străini la un preţ corect.
Aici vă puteţi bucura de pescuit, degustări de vinuri, sau puteţi să vă opriţi la prânz.
Address: satul Valeni
Phone: +373 6077 5173
Email: complex.valeni@yahoo.com 

Casa artizanului „Tudor Bejenaru”, Văleni
Lidia și Dorel Bejenaru au inaugurat chiar în curtea lor, la Văleni, Muzeul „Casa 
bunicii”. Ei au dus faima ţării în străinătate participând împreună cu trupa Zdob și 
Zdub la concursul internaţional Eurovision.
În același timp, Tudor Bejenaru este un meșter cunoscut pentru tobele sale din 
piele care sună grozav. Puteţi vizita atelierul și puteţi participa la un masterclass 
împreună cu meșterul. 
Address: satul Slobozia Mare
Phone: +373 78656516

Lacul Beleu, Slobozia Mare
Rezervaţia Naturală „Prutul de Jos”, zonă protejată UNESCO, este un adevărat 
paradis pentru păsări, pești și plante. Lacul Beleu ocupă aproximativ o treime din 

Rezervaţia Naturală, iar restul teritoriului este alcătuit dintr-o reţea de bălţi care 
împreună formează un ecosistem unic de importanţă naţională și internaţională 
datorită biodiversităţii sale. Puteţi închiria o barcă sau un caiac de la Sediul 
Rezervaţiei și puteţi face un scurt tur al canalelor lacului, admirând păsările și 
natura minunată. 
Address: satul Slobozia Mare
Phone: +373 62122295

Vinăria din Vale, Slobozia Mare
Vinăria din Vale este cel mai mare producător și exportator de vinuri din Republica 
Moldova. Vinurile lor sunt adorate și de localnici și câștigă numeroase medalii la 
competiţii naţionale și internaţionale. 
Acesta este punctul final al acestui segment de traseu de ciclism. Puteţi închiria o 
cameră pentru noapte și savura o masă copioasă aici, astfel încât să vă odihniţi bine 
înainte de următoarea aventură.
Address: Slobozia Mare village
Phone: + 373 68 464 647 

Destinaţii suplimentare:
Muzeul de Istorie și Etnografie Slobozia Mare 
Muzeul a fost fondat în 1988 și are șase săli de expoziţie. Aici puteţi găsi o gamă 
largă de obiecte și unelte ţărănești specifice regiunii de sud, plus o dioramă unică a 
Rezervaţiei Beleu. Tot la muzeu se poate găsi și o încăpere în care a fost reconstru-
ită tradiţionala „Casă Mare” cu cele mai preţioase lucruri din gospodărie.
Address: satul Slobozia Mare
Phone: +373 68048161

Centrul de echitaţie „Potcoava Verde”, Slobozia Mare
La acest centru de echitaţie cei interesaţi au posibilitatea de a face o plimbare cu 
calul pe teritoriul rezervaţiei „Prutul de jos”.
De asemenea, puteţi închiria o trăsură pentru o plimbare prin sat sau o barcă 
pentru lac. Sau puteţi rămâne peste noapte în corturi sau în una dintre odăile 
disponibile.
Address: satul Slobozia Mare
Phone: +373 69689393

Crama „Domeniile Pană”, Slobozia Mare
Înainte de cină la Vinăria din Vale puteţi face o plimbare la crama Domeniile Pană, 
care este la 50 de metri. Este o afacere de familie născută din dragoste pentru vin. 
Cuvântul „Pană” din denumire se referă la faptul că vinurile lor sunt ușoare. 
Address: str. Livezilor, satul Slobozia Mare
Phone: +373 799 03 409
Email.: domeniile.pana@gmail.com

Atelier de pielărie „Dumitru Zaporojan”, Slobozia Mare
Dumitru Zaporojan este un meșter care realizează o gamă largă de produse din 
piele de oaie, inclusiv paltoane de blană pentru adulţi și copii, cizme, huse auto și 
mănuși. Puteţi vizita atelierul și puteţi participa la un masterclass alături de 
meșteșugar. 
Address: satul Slobozia Mare
Phone:  +373 78476743

Atelierul gastronomic „La Tanti Mașa”, Slobozia Mare
La atelierul gastronomic al Mariei Minciună puteţi savura diverse delicii culinare, 
printre care dulceţuri din flori de salcâm, din flori de soc, dulceaţă din roșii cherry 
cu ardei și chiar licori de pomușoare.
Address: satul Slobozia Mare, str. Viilor 12
Phone: +373 607 69 004
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