
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

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.
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Informaţie generală despre traseu:
Acest traseu de ciclism de la Slobozia Mare la Vulcănești este despre peisaje 
naturale neexplorate unde veţi pedala de-a lungul dealurilor acoperite cu vii și 
livezi. Traseul este relativ ușor deoarece este destul de scurt (30 km), așa că vă 
puteţi face timp pentru a admira natura din jur. La finalul traseului de ciclism vei 
avea șansa de a cunoaște poporul găgăuz, tradiţiile și bucătăria lorб la Vinăria 
„KaraGani” din Vulcănești.

Vinăria din Vale, Slobozia Mare
Întreaga activitate a Vinăriei din Vale se bazează pe trei aspecte: familie, tradiţie și 
pasiune. 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 de început al 
acestui segment de traseu de ciclism. 
Adresa: s. Slobozia Mare, str. Unirii
Telefon: + 373 68 464 647

Drumul pietruit din Vulcăneşti
La intrarea în Vulcănești se vad urmele unui vechi drum pietruit. Localnicii spun că 
acest drum a fost cândva asfaltat de împăratul roman Traian și a fost reconstruit 
ulterior. În cele mai vechi timpuri, era folosit ca rută comercială pentru populaţia 
locală și locuitorii din satele din apropiere, care furnizau produse pieţelor din 
marile orașe din apropiere Reni și Galaţi.
Acest drum este un monument istoric rar, care și astăzi continuă să își îndeplineas-
că funcţia directă. Trecând cu bicicleta pe acest drum veţi atinge moștenirea 
romanilor în Moldova.

Muzeul de Istorie din Vulcănești
Muzeul de Istorie din Vulcănești a fost fondat în 1973 și are în prezent peste 8000 
de artefacte. Ceea ce face acest muzeu unic sunt artefactele lor din perioada 
războaielor ruso-otomane din secolele XVIII-XIX. Aici veţi găsi obiecte de uz 
casnic specifice oamenilor găgăuzi, obiceiuri și tradiţii ale culturii găgăuze.
Adresa: or. Vulcănești, str. Gagarin 39
Telefon:  + 373 69 653 469

Vinăria „KaraGani”, Vulcănești
Kara Gani este o mică vinărie situată în regiunea cu indicaţie geografică protejată - 
Valul lui Traian. În 2016 fondatorii „KaraGani”, Gheorghii și Larisa Cerven, și-au 
transformat casa într-o mică cramă, dotată cu tehnologii de prelucrare a strugurilor 
de calitate germană, cu o sală de degustare în stil rustic și un mic muzeu cu obiecte 
specifice culturii găgăuze.
Adresa: or. Vulcănești, str. Krupskaia 31
Telefon: +373 69 124 996
E-mail: karagani.md@gmail.com 

Monumentul bătăliei de la Cahul, Vulcănești
Bătălia de la Cahul este una dintre cele mai importante bătălii ale războiului 
ruso-turc din 1768-1774, care a avut loc la 21 iulie 1770 pe râul Cahul între 
Vulcănești și Greceni. Relativ mică, armata rusă i-a atacat pe turci și i-a învins. 
Această bătălie a dus la faima armatei ruse și a mareșalului Rumeanţev care a 
condus bătălia.
Coloana are 25 de metri înălţime și în vârf o semilună deasupra căreia se ridică o 
cruce de metal - aceasta semnifică victoria creștinismului asupra islamului. Pe 
latura de nord este sculptată stema familiei Rumeanţev cu cuvintele „non solum 
armes” (nu doar prin arme), care exprima curajul armatei în luptă.

Monumentul „Valul lui Traian”, Vulcănești
Valul lui Traian este numele folosit pentru mai multe fortificaţii de pământ găsite în 
Europa de Est – în Moldova, România și Ucraina – construite de Imperiul Roman 
pentru protecţie împotriva popoarelor barbare.
Monumentul a fost instalat pentru a marca locul pe unde trece acest val. În Moldo-
va, Valul lui Traian este și denumirea regiunii vitivinicole sudice cu indicaţie 
geografică protejată. Regiunea cuprinde 7 raioane: Leova, Cantemir, Cahul, Comrat, 
Ceadâr-Lunga, Taraclia și Vulcănești.
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