
RECOMANDĂRILE
NOASTRE:

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.
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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

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.

DESCOPERIŢI CĂLDURA MOLDOVEI DE SUD:
PLOPI  PAȘCANI

DESCOPERIŢI CĂLDURA
MOLDOVEI DE SUD:

PLOPI  PAȘCANI



Informaţie generală despre traseu:
Acest traseu de ciclism este conceput în așa fel încât să puteţi experimenta istoria 
regiunii (Muzeul Cahul), să gustaţi din bucătăria și vinul local din sudul Moldovei 
(Gitana, Green Village, Casa Bunicului) și să vă bucuraţi de aventura mersului pe 
bicicletă pe drumuri de ţară și dealuri.
Pe acest traseu de ciclism veţi cunoaște cu adevărat regiunea de sud a Moldovei. Și 
credeţi-ne, este foarte diferită de alte regiuni. Chiar și vinul de aici este diferit - nu 
rataţi ocazia să-l degustaţi și descoperiţi.

Viăria „Gitana”, Vulcănești
Vinul „Gitana” este rezultatul unei combinaţii armonioase a generozităţii naturii și 
a muncii umane. La complexul vinăriei puteţi face o excursie și degustare, și lua 
cina înainte de a începe traseul cu bicicleta a doua zi. 
Adresa: s. Plopi 
Telefon: +373 22 243 642

Izvorul de sulf din satul Goteşti 
Izvorul din Goteşti a fost descoperit în anii 1980, apa lui are proprietăţi curative 
excepţionale. Cantitatea de gaz și sulf din apă este atât de mare încât aceasta arde 
literalmente.
Nu este recomandat să beţi apa sau să intraţi în ea, dar puteţi încerca să-i daţi foc. . . 
cu grijă. Sulful va arde cu o flacără albastră.

Green Village, Roșu 
Green Village este locul unde puteţi face o oprire pentru un prânz târziu sau dacă 
deja aţi obosit până în acest moment puteţi petrece noaptea aici. Există șase 
foișoare perfecte disponibile pentru un grătar și o piscină mare pentru zilele 
fierbinţi de vară.
Adresa: s. Roșu
Telefon: +373 78 501 000

Muzeul Ţinutului Cahul 
Muzeul adună în expoziţiile sale peste  40.000 de obiecte despre istoria regiunii, 
care sunt împărţite în trei compartimente – istorie, știinţe ale naturii, etnografie – 
astfel încât să puteţi aprecia istoria naturală și culturală a regiunii și să înţelegeţi 
modul în care aceasta se leagă de istoria vie de astăzi.
Muzeul include și un Complex Etnografic care este format dintr-o casă ţărănească, 
un hambar și o fierărie de la sfârșitul secolului XIX.
Adresa: mun. Cahul, str. L.Tolstoi 4
Telefon: +373 29 922 269
Luni – Vineri: 8:00 - 17:00
Duminică: 8:00 -16:00

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.
Adresa: s. Pașcani
Telefon: +373 79 072 373
Email: info@casabunicului.com 
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