
Acest material a fost realizat de Asociaţia Naţională pentru Turism 
Receptor și Intern din Moldova cu suportul Activităţii de susţinere a 
competitivităţii în industria uşoară şi cea a turismului în Moldova, un 
proiect USAID EGDE Buy-in.
Această asistenţă este posibilă datorită sprijinului generos al poporului 
american prin intermediul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internaţională (USAID).
ANTRIM este responsabil pentru conţinut, care nu reflectă neapărat 
punctele de vedere ale USAID sau ale guvernului american.

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.

WWW.MOLDOVA.TRAVELWWW.ANTRIM.MD

RECOMANDĂRILE
NOASTRE:

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

Belvedere spre Ghiltosu

Izvor cu ape sulfuroase, Gotești

Pensiunea Green Village, Roșu 

Muzeul Ţinutului Cahul

Vinăria „Gitana”, Plopi
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Carir - Cramă cu Brânzeturi Craft, Ceadîr Lunga
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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”

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

CANTEMIR

VULCĂNEȘTI

CEADÎR - LUNGA

CAHUL

COMRAT

PLOPI

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

*Notă: Traseele urmează în mare parte drumurile locale.

PE URMELE CULTURII, TRADIŢIILOR 
ȘI BUCĂTĂRIEI GĂGĂUZE:

COMRAT  CEADIR 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

30
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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

CANTEMIR

VULCĂNEȘTI

CAHUL

PLOPI

PE URMELE CULTURII, TRADIŢIILOR ȘI BUCĂTĂRIEI GĂGĂUZE:
COMRAT  CEADIR LUNGA



Informaţie generală despre traseu:
Pornind de la Comrat, capitala Găgăuziei - o regiune autonomă, și 
mergând cu bicicleta prin satele din regiune, veţi simţi atmosfera 
găgăuză – unică prin originile sale etnice turcești – veţi gusta 
mâncărurile și vinurile tradiţionale și veţi admira frumuseţea culturii 
lor. Găgăuzii sunt o naţiune mică, dar cu o istorie lungă și interesantă. 
Astăzi trăiesc în principal în regiunea de sud a Moldovei, păstrându-și 
cultura și limba. Originea acestei naţiuni rămâne neclară, dar definiţia 
foarte simplă a găgăuzilor este: etnici turci creștinaţi, vorbitori de 
găgăuză. Acest traseu de ciclism din sudul Moldovei, de la Comrat la 
Ceadîr-Lunga, este o introducere perfectă în istoria, cultura, tradiţiile 
și bucătăria Găgăuziei.

Vinuri de Comrat
Vinuri de Comrat este una dintre cele mai vechi vinării din sud-estul 
Moldovei, fondată în 1897 în timpul Imperiului Rus. Astăzi, produce 
peste 50 de serii de vinuri, inclusiv cupaje din soiuri de struguri 
europeni și autohtoni. Vizitatorii vinăriei se pot bucura de experienţe 
diverse: tururi ale halelor de producţie moderne și pivniţei istorice și 
degustări de vinuri.
Adresa: or. Comrat, str. Vinzavodscaia 1
Telefon: +373 69 113 230
Email: vinacomrata@inbox.ru

Centrul de informare turistică, Comrat
Centrul de Informare Turistică din Găgăuzia vă poate oferi informaţii 
despre locaţii, evenimente, cazare, tururi, itinerarii și oferte ale 
companiilor turistice din regiune.
Adresa:  or. Comrat, str. Tretiakov 36.
Telefon: +373 67 74 47 00
Luni - Vineri: 9:00 - 18:00
Sâmbătă - Duminică: Închis

Catedrala „Sf. Ioan Botezătorul”, Comrat
Catedrala „Sf. Ioan Botezătorul” este simbolul orașului Comrat. A fost 
construită în 1856 și are o clopotniţă separată cu șase clopote. Biseri-
ca se remarcă prin pictura murală și podeaua unică din teracotă 
realizată în Polonia. Aceasta a fost pictată de elevii faimosului pictor 
rus Viktor Vasnetsov - Frick și Iuskov.
Notă:  Femeile trebuie să-și acopere capul pentru a intra în catedrală. 
Dacă nu aveţi o eșarfă cu dvs, puteţi împrumuta una la intrare.

Centrul de artizanat „Zanaat Evi”, Comrat
Centrul de creaţie pentru copii și adulţi organizează zilnic ateliere de 
olărit. Lucrarea se realizează pe roată olarului, cu modelarea manuală 
a lutului și ipsosului.
Aici, într-o atmosferă plină de armonie, vă puteţi crea suvenirul 

personalizat din Găgăuzia, și crea amintiri de neuitat.
Telefon: +373 78761050
Adresa: or. Comrat, str. Victoriei 43
Luni - Vineri: 10:00 - 17:00

Muzeul Regional de Istorie, Comrat
Expoziţiile muzeului oferă un tablou cuprinzător despre toate etapele 
dezvoltării istoriei și culturii poporului găgăuz și oglindește obiceiuri-
le și tradiţiile, sportul, medicina și dezvoltarea vieţii politice a regiunii, 
inclusiv perioada autonomiei.
Adresa: or. Comrat, str. Lenin 162
Telefon:  +373 298 23 356
Marţi - Vineri: 10:00 - 17:00
Sâmbătă - Duminică: 10:00 - 14:00
Luni:Închis

Monumentul lui Lenin, Comrat
Cele mai multe dintre statuile lui Lenin au fost lichidate în Moldova, 
dar în regiunea Găgăuziei veţi găsi câte una în aproape fiecare sat. 
Acest monument merită o poză, dacă tot aţi ajuns în Găgăuzia.

Muzeul Tradiţiilor vii bulgărești „Rodolyubets”, Chirsova
Acesta nu este doar un muzeu - este o platformă pentru explorarea 
tradiţiilor, ritualurilor și ospitalităţii poporului bulgar. Aici puteţi gusta 
din tradiţionala „milina” cu urări și puteţi încerca rachia - o băutură tare 
de prune. Aici sunt prezentate exponate autentice, care mărturisesc 
despre cultura și modul de viaţă bulgar.
Adresa: s. Chirsova
Telefon: +373 682 23 250 
Luni - Vineri: 10:00 - 17:00

Casa Muzeu „Ana-boba Evi”, Chirsova
Muzeul Limbii și Literaturii Găgăuze a fost deschis în casa părintească 
în care a locuit profesorul de limbă găgăuză Dmitry Cristioglo. El 
spunea că, oricât de bogată este o persoană, cea mai valoroasă bogăţie 
a sa este limba maternă și cultura poporului său. 
Adresa:  s. Chirsova
Telefon: +373 699 20 783
Luni - Vineri: 10:00 - 17:00

Muzeul Naţional de Istorie și Etnografic Găgăuză, Beșalma
Acesta este cel mai important muzeu Găgăuz, axat pe cultura și 
tradiţiile lor. Din 1988 muzeul a luat numele fondatorului său D. Cara 
Ciobanu, scriitor și cercetător de origine găgăuză. 
Adresa: s. Beșalma, str. Lenin 110
Telefon: +373 69994959
Marţ - Vineri: 09:00 -16:30
Sâmbătă – Duminică: 09:00 – 14:00

Moara de vânt din Beșalma
Moara de vânt din satul Beșalma datează din secolul al XX-lea și este 
încă funcţională. Localnicii spun că mai multe părţi ale morii sunt din 
lemn de salcâm pentru că este foarte rezistent. Specific morii din 
Beșalma este roata cu care morarul o putea roti în partea de unde 
bătea vântul.

Complexul etno-turistic „Gagauz Sofrası”, Congaz
Complexul etnoturistic „Gagauz Sofrası” este situat în „cel mai mare 
sat din Europa” - Congaz. Aici puteţi vizita un muzeu, dansa sau cânta 
muzică naţională găgăuză, sau să aveţi o experienţă gastronomică 
excepţională în restaurantul tradiţional găgăuz. De asemenea, puteţi 
lua parte la degustarea de vinuri găgăuze împreună cu brânză și 
kavurma.
Adresa: s. Congaz, str. Lenin 141
Telefon: +373 0605 34 969
Email:  gagauzsofrasi@gmail.com

Zidul pictat de la Baurci
Zidul pictat de la Baurci este simbolul satului. Pe pereţi sunt ilustrate 
imagini care reprezintă toată bogăţia satului: vin, miere, teren de 
fotbal, școală, moară etc. În total, opera de artă are 70 de metri lungime 
și este realizată de artistul Nick Kuru, împreună cu grupul de iniţiativă 
al satului Baurci.

Curtea Etno „Parc-Hakikat”, Ceadîr-Lunga
Acesta este un loc unic în Ceadîr-Lunga, ce aduce la viaţă vechile 
tradiţii găgăuze. Etno Curtea include un muzeu, o cramă, un cuptor 
realizată în stil naţional și multe altele. Aici puteţi degusta vinuri și 
bucătăria naţională găgăuză, precum și să aflaţi mai multe despre 
istoria orașului și oamenii din această localitate.
Adresa:   or. Ceadîr-Lunga, str. Zarecinaia 32
Telefon:  +373 79705433

„Carir” - cramă cu brânzeturi artizanale, Ceadîr-Lunga
„Carir” este locul perfect pentru un popas, unde vă puteţi relaxa cu un 
pahar de vin găgăuz împreună cu cașcaval artizanal. Dacă mai aveţi 
puţină energie, faceţi o plimbare cu bicicleta până la Mănăstirea Sf. 
Dumitru sau Ferma de cai „At Prolin”.
Adresa: 1 May str, Ceadir-Lunga
Telefon:  +373 69332222

Opriri  suplimentare:
Ferma de cai „At Prolin”, Ceadîr-Lunga
„At-Prolin” este singura fermă din Moldova specializată în creșterea 
cailor de rasă. Cea mai importantă activitate a fermei este de a dresa 
cai pentru festivalul anual Găgăuz care se desfășoară în aprilie, unde 
au loc curse de cai.
Adresa: or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin 91
Telefon: +373 68105777 
Email:  chelesconstantin@mail.ru

PE URMELE CULTURII, TRADIŢIILOR 

ȘI BUCĂTĂRIEI GĂGĂUZE:

COMRAT  CEADIR LUNGA 

VULCĂNEȘTI

CEADÎR - LUNGA

COMRAT LEGENDA

Drum internaţional

Drum naţional

Drum local

Hotarul ţării

Lacuri

Râuri

Vinărie

Info point

Muzeu

Biserică / mănăstire

Biserică / mănăstire

Monument

Atelier

Izvor

Belvedere

Centru de echitaţie /
Fermă de cai


