Explorează potenţialul turistic și devino ambasadorul Moldovei

ŢARĂMICĂINIMĂMARE

Devino #amabasadorul Moldovei
și participă la concurs:
În perioada 5 August - 20 Septembrie postează un video/fotografie pe instagram/facebook care
să povestească despre experienţa ta la o pensiune turistică/vinărie din Moldova și activităţile
care le-ai avut acolo (de ex: gastronomie, cazare, plimbări cu bicicleta, etc)
Tag: Moldova Travel + Pensiunea/Vinăria care apare în video/fotografie:
Hashtag: #HaiLaMineAcasa #taramicainimamare #beourguest
Premiul mare: Sesiune foto pentru 2 persoane, cu durata de o oră, la una din pensiunile turistice
din Moldova menţionate în ghidul #HaiLaMineAcasă
Alte premii:
3 Torbe Eco cu logo-ul Moldovei „Pomul Vieţii” & o sticlă de vin.

2

www.moldova.travel

O ŢARĂ MICĂ CU INIMĂ MARE

Presa internaţională:
În perioada anilor 2018 - 2022, despre Moldova
au scris peste 300 de reviste internaţionale,
inclusiv CNN Travel, Food & Wine, Lonely
Planet, National Geographic, Vogue;
Winerist.com a inclus Moldova în topul destinaţiilor viticole din lume care merită a fi
vizitate;
Drumul Vinului Moldovei a devenit primul
itinerariu turistic al Republicii Moldova înregistrat în „ITER VITIS- Les Chemins de la vigne”,
traseu cultural certificat de Consiliul Europei.
Ușor de ajuns:
Suntem la o oră de zbor de București, la 2 ore de Berlin sau
Istanbul și la 3 ore de Londra.
Recorduri mondiale:
Suntem o ţară mică în ceea ce privește dimensiunea, dar avem cele mai mari vinării și
colecţii de vinuri subterane din lume incluse in Cartea Recordurilor Guinness.

Pomul Vieţii

Identitatea turistică a Moldovei a fost elaborată în 2014. Pomul vieţii – simbol străvechi, care simbolizează
viaţa continuă și ciclicitatea, tinereţea veșnică și viaţa fără de moarte. De asemenea, este un simbol creștin,
care face conexiunea dintre cer și pământ. Rădăcinile pomului se adâncesc în tradiţiile și obiceiurile
strămoșilor noștri, iar ramurile cu fructe – subliniază dezvoltarea și creșterea continuă. Simbolul de pom al
vieţii este întâlnit în multe opere de artă populară și meșteșugărit. Se utilizează în ţesutul covoarelor
tradiţionale în tehnica de realizare „scoarţă”, care a fost inclusă în patrimoniul UNESCO. În 2019, brandul
”Pomul Vieţii” a devenit brand naţional.
Aceste materiale video oferă câteva puncte de reper care vorbesc despre o identitate turistică puternică a ţării. Scanaţi QR
Code-ul pentru a viziona spoturile de promovare a Moldovei drept o destinaţie turistică atractivă.

Be Our Guest
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Be Our Guest
Again

Vinul Moldovei
Creat pentru a fi savurat

Drumul
Vinului Moldovei
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O ŢARĂ MICĂ CU INIMĂ MARE - FILM DOCUMENTAR

O ŢARĂ MICĂ, CU

O INIMĂ MARE
film documentar

La câteva ore după ce au auzit bombardamentele de la Odesa de la începutul invaziei în Ucraina și după ce
au văzut numărul mare de familii ucrainene trecând graniţa, reprezentanţii sectorului turistic al Republicii
Moldova au început să acţioneze. Pensiunile rurale, cramele, hotelurile și alţi furnizori de servicii de ospitalitate au început de îndată să le creeze ucrainenilor condiţii de siguranţă și refugiu oferindu-le cazări,
mese și întâmpinându-i cu un zâmbet primitor. La câteva luni distanţă, unele familii ucrainene continuă să
stea și chiar să lucreze la aceste pensiuni și crame. Acţiunile și sprijinul lor au contribuit la dezvăluirea
adevăratului caracter al ospitalităţii și solidarităţii moldovenești.
În presa internaţională s-a răspândit știrea despre modul în care Moldova, o ţară din Europa despre care
puţine se știe, a primit peste 450.000 de refugiaţi ucraineni în casele și inimile lor, în pofida dimensiunii
mici a ţării și a resurselor limitate ale acesteia. Presa internaţională și Naţiunile Unite au început să se
refere la Moldova ca la „o ţară mică cu inimă mare”. Această expresie este folosită chiar și de moldoveni
pentru a-și descrie patria.
Vara aceasta este lansat filmul documentar „O Ţară Mică cu Inimă Mare”, care vă va împărtăși această
poveste emoţionantă a ospitalităţii și spiritului moldovenesc.
Documentarul a fost filmat în această primăvară, când familiile ucrainene au fugit din faţa bombardamentelor care le-au distrus casele, trecând, în consecinţă, graniţa în Republica Moldova în căutarea siguranţei
și a refugiului. Filmul spune povestea moldovenilor care și-au deschis imediat ușile și inimile, în mod
sincron-izat, fără ca cineva să le ceară acest lucru. Așa, pur și simplu.
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Mai precis, documentarul are în vizor și intervievează gazdele a cinci pensiuni rurale din diferite regiuni
ale Moldovei, care au oferit refugiu sigur și un zâmbet primitor „oaspeţilor de onoare” ucraineni. Filmul le
permite telespectatorilor să cunoască personajele din viaţa reală, gazdele care au luat atitudine pentru a
oferi sprijin și solidaritate în acest timp: Sergiu Hanganu (Pensiunea Hanul lui Hanganu), Liuba Railean
(Pensiunea Vila Roz), Dan Aramă, Zaharia Aramă, Tatiana Aramă (Pensiunea Casa Veche), Ana Statova
(Pensiunea Gagauz Sofrasi), Olesea Cojocaru și Anatol Botnaru (Pensiunea Eco Resort Butuceni).Ei își
împărtășesc propria experienţă și experienţa incredibilă a familiilor ucrainene pe care le-au luat în casele
și comunităţile lor.
Filmul nu preia poveștile direct de la ucraineni, însă prin discuţiile cu acești moldoveni simţim și înţelegem relaţiile bune dintre vecini și oamenii care au împărţit aceeași graniţă toată viaţa.
Un alt mesaj important al filmului: spectatorul înţelege din acest context complex și dramatic adevărata
natură a ospitalităţii moldovenești. Autentică, chiar și în vremuri de criză.
Dincolo de aceste povești, documentarul te poartă prin toată Moldova în locurile încă nedescoperite ale
uneia dintre cel mai puţin cunoscute ţări din Europa. Ceea ce veţi vedea vă va surprinde.
Acest film documentar este produs de Asociaţia Naţională pentru Turism Receptor și Intern din Moldova
(ANTRIM) și Moldova Travel cu sprijinul Activităţii de susţinere a competitivităţii în industria uşoară și
cea a turismuluI (MCTA) finanţată de Proiectul USAID pentru dezvoltare economică, guvernanţă și
creștere a întreprinderilor în Europa și Eurasia (EDGE).
Regie: Daniela Donici, Lucia Lupu | Director de imagine: Lucian Spătaru | Montaj: Vlad Bolgarin | Sunet:
Alexe Pupăzan | Producţie: ANTRIM, Lulu Creative

Scanează pentru a vedea trailerul filmului:

Urmărește paginile de fb @moldova.travel și @antrim.md pentru a vedea unde vor avea loc proiecţiile
filmului documentar.
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PUNCTE DE INTERES
Rezervaţia biosferei „Prutul de Jos”, inclusă în reţeaua globală UNESCO;
Orheiul Vechi: complex arheologic, istoric, mănăstire în peșteră, parc natural;
Galeriile subterane Cricova: comoara naţională culturală;
Mileștii Mici: cea mai lungă crama din lume (200 km) și titulară al recordului
Guinness pentru cea mai mare colecţie de vinuri din lume (2 milioane de sticle);
Cetăţile Soroca și Bender (Tighina);
Mănăstirile Ţipova, Saharna, Curchi, și Hâncu;
Rezervaţiile naturale Codru, Pădurea Domnească și Plaiul Fagului;

ÎNCEPE AVENTURA TA ÎN MOLDOVA, CU TURURILE IMERSIVE 360!
Vizitează pagina www.360.moldova.travel și explorează cele 17 destinaţii prezente pe pagină:
vinării, pensiuni turistice, parcuri naturale și cetăţi.
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EXPLOREAZĂ ACASĂ
TURURI VINICOLE ȘI DEGUSTĂRI

Dacă nu o degustare de vinuri locale, atunci cum
să descoperi altfel Moldova? Gustă din varietatea
vinurilor moldovenești! Cramele și vinăriile din
ţară te vor ademeni cu cele mai savuroase vinuri,
care te vor face să te îndrăgostești de ţara noastră.
Solicită vinuri produse din soiuri autohtone
precum e Rară Neagră, Feteasca Neagră, Feteasca
Albă, Feteasca Regală, Viorica, etc. Pentru o rezervare de tur în vinărie și o degustare de vin trebuie
să daţi un telefon în avans. De obicei durata unui
tur cu degustare este între 45-60 de minute.

ATELIERE GASTRONOMICE

Nu rataţi atelierele de gătit organizate la majoritatea pensiunilor din ţară! Învăţaţi să coaceţi
pâine tradiţională cu botcală de casă ca la Văleni,
apoi învârtiţi sarmale în frunze de vie ca la Lalova
și preparaţi colţunași cu vișină ca la Orheiul Vechi.
Răbdarea și măiestria gospodinelor noastre o să
vă facă să vă îndrăgostiţi de bucătăria moldovenească, luaţi și-n bucătăria voastră o parte din Moldova. Pentru a beneficia de un atelier de gătit,
solicitaţi acest serviciu la pensiunea pe care o
vizitaţi.

VIZITEAZĂ GĂGĂUZIA

Vreţi să aflaţi cum e la gust o gozleme, shurpa
sau un miel la rotișor cu un pahar bun de vin?
Mergeţi în Găgăuzia! Descoperiţi costumele,
tradiţiile extraordinare și gastronomia acestei
etnii, cu o populaţie de peste 135 mii locuitori.
Vizitaţi mica vinărie de familie Kara Gani din
Vulcănești, precum și pensiunea Gagauz Sofrasi
din satul Congaz.

VIZITEAZĂ TRANSNISTRIA

Mergeţi pentru a gusta cvasul de altă dată.
Treceţi pe la fabrica Kvint, care produce divin și
vin din anul 1897. Apoi mergeţi și pe la Akvatir una dintre cele mai mari crescătorii de sturioni
din Europa, care se află la Tiraspol. Caviarul de
aici ajunge pe pieţe aflate la zeci de mii de kilometri distanţă de Republica Moldova. Totodată,
nu uitaţi să intraţi și pe la cetatea Tighina.
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AVENTURA UȘOARĂ

KAYAKING

Descoperă cele mai ascunse și spectaculoase locuri ale
Moldovei! Aventurează-te într-un tur cu kayak-ul sau
barca pe râul Răut, în rezervaţia cultural-naturală Orheiul
Vechi sau pe râul Nistru și trăiește o experienţă pe care
n-ai s-o uiţi degrabă! În plus, dacă mai iei și un localnic cu
tine în kayak, atunci poţi afla și legendele misterioase de
pe bătrânul Nistru. Pentru a rezerva un tur viziteaza
site-ul www.kayakingtours.md.

BIRDWATCHING

În rezervaţia cultural-naturală „Orheiul Vechi” trăiesc în
jur de 100 de specii de păsări, care reprezintă o treime din
numărul total de păsări care pot fi văzute în Republica
Moldova. Nu rataţi șansa să surprindeţi păsările întocmai
cinci habitate naturale: în lunci, păduri, ape, sate și
câmpuri agricole. Pensiunile din Trebujeni și Butuceni
dispun de binocluri pe care le puteţi utiliza pentru o
experienţă mai frumoasă. De asemenea, puteţi urmări
păsări și alte vietăţi la lacul Beleu, rezervaţia Prutul de Jos.

DRUMEŢII

Exploraţi stâncile și peșterile legendare ale Moldovei!
Urcaţi în vârful ”Castelului” de la Gordinești, Edineţ și
descoperiţi peșterile seculare de la Ţipova! Mănăstirea
unde se spune că s-ar fi căsătorit Ștefan cel Mare.
Traversaţi defileurile pitorești ale râului Răut de la
Orhei-ul Vechi sau optaţi pentru drumeţii în regiunea
Codrilor, în proximitatea satului Sadova, la Crama Tudor,
un mic producător de vinuri și destinaţie de experienţe
unice de turism rural și oeno-gastronomic. Rezervaţia
naturală ”Plaiul Fagului” este o altă zonă atrăgătoare
pentru hiking. Asiguraţi-vă cu un ghid și mergeţi într-o
aventură de descoperirea a Codrilor Moldovei. O reţea de
noi trasee de drumeţii (40 km) a fost marcată și în jurul
raionului Nisporeni, în centrul Moldovei, pentru a
permite călăto-rilor să exploreze pe jos pădurile din zonă,
dealurile, mănăstirile, muzee locale și să ajungă și până la
cel mai înalt punct din Moldova - Dealul Bălănești.

CICLISM

Organizează-ţi o escapadă turistică cu bicicleta pe o
nouă rută turistică de ciclism pe traseul Chișinău–Palanca.Itinerarul de ciclism este unic în Moldova, cu o
distanţă impresionantă de 226 km, care cuprinde 6
segmente și zeci de circuite în jurul destinaţiilor turistice
din regiunea Codru și Ștefan Vodă. Ruta turistică oferă
informaţii și oferte de experienţe turistice la vinării,
pensiuni, muzee locale și monumente, sporind astfel
atractivitate acestora. Turiștii activi vor gusta din
experienţele autentice ale turismului rural, vor interacţiona cu localnicii și se vor delecta cu peisajele nemaipomenite ale Moldovei. În anul 2021 a fost dezvoltată o reţea
nouă de trasee de ciclism în sudul Moldovei. Acești 173
km de trasee marcate vă poartă prin sate, rezervaţii
naturale și vinării din Găgăuzia. Scopul acestor trasee este
de a descoperi printr-o modalitate captivantă sudul
Moldovei și de a face cunoștinţă cu cultura etnografică și
culinară a Găgăuziei.
Credit:Elena Mocrii
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Tot ce trebuie să știi
despre aventura ușoară:

EVENIMENTE CULTURALE
HODINA Festival

Eugen Doga - 85

DOR CĂLĂTOR

Atâta lume bună revine în August acasă! Hai
să sărbătorim o reuniune mare de familie!
Ia-ţi oamenii dragi și hai la un picnic în aer
liber. Peste 70 de artizani și producători
locali, bucătărie vegetariană și pescărească,
degustări de vinuri, zeci de ateliere pentru
părinţi și copii, DJ și muzică live, și multe alte
activităţi captivante pentru adulţi și copii.
Strânge o gașcă mare de oameni dragi, ia-ţi o
plapumă de picnic și vino la HODINA, să ne
hodinim.

Evenimentul marcheză aniversarea maestrului Eugen Doga. Acest eveniment este unul
exclusiv și intoric în care veţi reuși să auziţi
operele maestrului interpretate de artiștii
autohtoni și acompaniaţi de orchestra Filmarmocii Naţionale ”Serghei Lunchevici”

În luna lui august, dorul e mai acasă ca
niciodată, pentru că ne bucurăm să fim mai
aproape de familie și liniștea sufletească.
Muzica dăinuie peste tot, dar mai ales în
mijlocul naturii, unde se aude cel mai bine
ecoul emoţiilor sincere și se vede frumuseţea
care ne lasă fără cuvinte, de aceea satul
Butuceni, Orheiul Vechi este locaţia potrivită
pentru a savura din ambele. În luna august
ești așteptat pe pământul îmbrăţișat de
oameni sufletiști și de legende la aer liber cu
un repertoriu ca un DOR CĂLĂTOR alături
de Vali Boghean Band și invitaţii săi.

Moldexpo, Chișinău

or. Ungheni

20 -21 August

20 August

P/S: în cadrul acestui festival va fi rulat și
filmul documentar ”O Ţară Mică cu Inimă
Mare”

or. Pohrebea, r. Dubăsari
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PENSIUNI
TURISTICE
Trăiește experienţe
de neuitat la pensiunile
turistice din zonele
rurale ale Moldovei.
Credit: Anatolie Poiata

”Casa din Luncă”
& ”Casa Mică”

Real Time
booking

satul Trebujeni, raionul Orhei
+373 79 455 100
casa.lunca@mail.ru
www.casadinlunca.com
/CasaDinLunca/

Pensiunea
Valea Stâncii
satul Trebujeni, raionul Orhei
+373 69 400 157
info@valeastancii.md
/valeastancii/
Tur 360: https://360.moldova.travel/pano/view/171

Tur 360: https://360.moldova.travel/pano/view/171

Pensiunea
”Vila Roz”
satul Trebujeni, raionul Orhei
+373 79 439 214
info@vilaroz.com
www.vilaroz.com
/VilaRozMoldova/

Tur 360: https://360.moldova.travel/pano/view/171

Restaurant deschis pe tot parcursul anului
Grădină verde și amenajată cu hamacuri
Piscină în aer liber
Călătorii de-a lungul râului Răut
Ciclism
Drumeţii
Bird watching
Ateliere de gătit
Dansuri și muzică populară
Ateliere meșteșugărești

Restaurant deschis pe tot parcursul anului
Grădină verde și amenajată cu hamacuri
Ciclism
Drumeţii
Bird watching
Ateliere de gătit
Dansuri și muzică populară

Restaurant deschis pe tot parcursul anului
Grădină verde și amenajată cu hamacuri
Ciclism
Drumeţii
Bird watching
Ateliere de gătit

Pensiunea
”Casa Verde”

Pensiunea
”Casa de sub Stâncă”

Pensiunea
”Eco Resort Butuceni”

Real Time
booking

satul Trebujeni, raionul Orhei
+373 79 270 371
casaverdetrebujeni@gmail.com
www.pensiuneorheivechi.com
/PensiuneCasaVerde/

satul Trebujeni, raionul Orhei
+373 69 610 260
info@pensiuneorhei.com
www.pensiuneorhei.com
/casadesubstinca/

Real Time
booking

satul Trebujeni, raionul Orhei
+373 69 127 175
info@pensiuneabutuceni.md
www.butuceni.md
/EcoResortButuceni/

Tur 360: https://360.moldova.travel/pano/view/171

Tur 360: https://360.moldova.travel/pano/view/171

Tur 360: https://360.moldova.travel/pano/view/90

Restaurant deschis pe tot parcursul anului
Grădină verde și amenajată cu hamacuri
Ciclism
Drumeţii
Bird watching
Pescuit
Ateliere de gătit
Dansuri și muzică populară
Ateliere de meșteșugărit

Restaurant deschis pe tot parcursul anului
Grădină verde și amenajată cu hamacuri
Ciclism
Drumeţii
Bird watching
Pescuit
Ateliere de gătit
Dansuri și muzică populară
Ateliere de meșteșugărit

Restaurant deschis pe tot parcursul anului
Spaţii pentru organizare de eveniment
Spa & Sauna
Piscină în aer liber
Ateliere de gătit
Ciclism
Drumeţii
Bird Watching
Muzică și dansuri populare
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Pensiunea
’’Casa Karaman’’
satul Târnauca, regiunea transnistreană
+373 68 604 060
casakaraman@gmail.com
/CasaKaraman/

Restaurant
Hotel și cazare
Master Class-uri
Degustare
Ateliere de gătit

Pensiunea
”Casa Rândunicii”
satul Trebujeni, raionul Orhei
+373 69 282 310
infocasarandunicii@gmail.com

Tur 360: https://360.moldova.travel/pano/view/171

Pensiunea
”Casa Veche”
satul Palanca, Raionul Ștefan Vodă
+373 79 401 933
pensiunea.casaveche@gmail.com
/casavechepalanca/

Pensiunea Eco
”Eco Village Valeni”
satul Valeni, Raionul Cahul
+373 79 017 151
complex.valeni@yahoo.com
www.complexvaleni.com
/complexvaleni/

Restaurant deschis pe tot parcursul anului
Plimbări cu barca pe Lacul Beleu
Ciclism
Drumeţii
Bird Watching
Pescuit

Complexul Etno-Cultural
”Gagauz Sofrasi”
satul Congaz, mun. Comrat
+373 69 128 404
gagauzsofrasi@gmail.com
/gagauzsofrasi/

Restaurant deschis pe tot parcursul anului
Terasa de vară
Teren de joacă pentru copii
Grădină amenajată cu hamacuri
Drumeţii
Bird watching
Ateliere de gătit
Dansuri și muzică populară
Ateliere de meșteșugărit

Restaurant deschis pe tot parcursul anului
Grădină verde și amenajată cu hamacuri
Ciclism
Drumeţii
Bird watching
Pescuit
Ateliere de gătit
Degustare de vinuri
Yoga în natură

Restaurant deschis pe tot parcursul anului
Excursii la muzeul Etnografie și Istorie
Ciclism
Drumeţii
Bird watching
Pescuit
Ateliere de gătit
Degustare de vinuri, cașcavaluri și Kavurma
Dansuri și muzică tradiţională Găgăuză
Joc tradiţional cu oase de miel

Pensiunea ”Hanul lui Hanganu”
și ”La Titiana”

Complexul de Meșteșugari
”Arta Rustică”

Atelier Meșteșugăresc
”Casa Olarului”

satul Lalova, raionul Rezina
+373 69 288 332
info@hanulhanganu.md
www.hanulhanganu.md
/hanulhanganu/

Tur 360: https://360.moldova.travel/pano/view/150

Restaurant deschis pe tot parcursul anului
Piscină în aer liber
Saună
Ciclism
Drumeţii
Bird watching
Pescuit
Ateliere de gătit
Crama tradiţională și degustare de ţuică
Excursii cu barca pe râul Nistru
Vizita la Casa Mierii din Lalova
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satul Clisova Nouă, raionul Orhei
+373 69 347 472
info@rusticart.md
www.rusticart.md
/complexulartarustica/

Colecţie covoare
tradiţionale Basarabene
Colecţia de costume tradiţionale
din Moldova

satul Hoginești, raionul Călărași
+373 68581047
/VasiliiGonciari/

Excursia include un program educativ cu
referire la istoria olăritului.
Masterclass individual.
Vizitarea muzeului de ceramică tradiţională.
Expoziţia cu vînzarea ceramicii.
Teren de fotbal,volei și basketball.
Dispunem de loc amenajat pentru camping.

www.moldova.travel

Pensiunea
’’Trei Păstori’’
satul Zahareuca, raionul Telenești
+373 698 33 600
treipastoriagrement@gmail.com
Trei Pastori

Pensiunea
’’Muze’’
satul Tipova, raionul Rezina
+373 69 341 513
info@muze.md, muzeair@gmail.com
www.muze.md
/MUZE.MD/

Pensiunea
’’La Prisaca’’
satul Lalova, raionul Rezina
+373 685 00 278
/LaPrisaca/

Restaurant
Cazare

Restaurant
Hotel și cazare
Galerie de artă
Drumeţii
Pelerinaj
Camping

Camping
Terasă
Prisacă
Casă de odihnă

Pensiunea
’’Conacul Mierii’’

Pensiunea
’’Casa Mierii’’

Pensiunea
’’La Nistru’’

satul Micleușeni, raionul Strășeni
+373 787 70 467
conaculmierii@gmail.com
www.conacul-mierii.business.site
/ConaculMierii/

satul Răciula, raionul Călărași
+373 0797 23 379
/Casa-Mierii2/

satul Molovata, raionul Dubăsari
+37369126516 +373 69339066
lanistru@gmail.com
stepandriga@gmail.com
www.lanistru.md
/LaNistru/

Cazare
Traseul turistic ‘’Dor de Codru’’
Peisaje superbe
Prisacă
Master Class
Degustare produse apicole

Degustarea mierii
Atelier de confecţionare a suvenirurilor
Achiziţionarea mierii
Restaurant
Excursii ghidate
Master Class-uri
Degustării de vin

Ciclism
Fotbal și volei
Grătar
Barcă cu vâsle
Hamacuri
Saună
Barcă cu motor
Kayakuri
Cazare

Pensiunea
’’Mester Faur’’

Pensiunea
’’Fishing Park’’

Pensiunea
’’Casa Bunicului’’

satul Cioburciu, raionul Ștefan Vodă
+373 69 520 043
@mester__faur
/Pensiunea Mester-Faur/

Hotel și cazare
Restaurant
Pescuit
Plimbări cu barca
Excursii
Plimbări cu căruţa
Kayaking
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satul Clișova Nouă, rainoul Orhei
+373 78 090 770, +373 69 135 743
hidrorotor@gmail.com
www.fishingpark.md
/fishingparkclisova/

Cazare
Grădină
Sală de sport
Pescuit

satul Pașcani, raionul Cahul
+373 76 008 350
info@casabunicului.com
www.casabunicului.com
/Pensiunea Casa Bunicului
Cahul/Pașcani/

Hotel și cazare
Restaurant
Master Class-uri culinare
Plimbări cu barca
Excursii ghidate la vinăria Traian

www.moldova.travel

SIMBOL AL MÂNDRIEI NAŢIONALE
Vinul nostru este creat
de multe generaţii de vinificatori
în cele mai mari galerii subterane din lume
apreciat de consumatorii din est și din vest
consacrat de legende în care cu toţii ne regăsim.

Conform ultimelor vestigii arheologice, istoria vinificaţiei din
Moldova numără peste 7.000 de ani începând în civilizaţia
neolitică Cucuteni-Tripoli, situând Moldova printre primele
ţări din lume cu cel mai mare patrimoniu istoric vinicol. De-a
lungul istoriei sale, vinul și strugurii au fost adânc împletite
în cultura, miturile, folclorul și legendele ţării fiind parte
indispensabilă a tradiţiilor, obiceiurilor și gastronomiei
locale.
Cu cele peste 128 mii de hectare de plantaţii viticole, Moldova
ocupă întâietatea mondială la densitatea acestora în total
terenuri agricole, iar fiecare sticlă de vin moldovenesc
cumpărată generează direct sau indirect venituri pentru
fiecare al patrulea om apt de muncă din Moldova, adică pentru
peste 200 mii de oameni.
Aproximativ 85% din volumul de vin produs este
comercializat în afara ţării noastre în 63 de ţări ale lumii,
plasând vinul printre cele mai importante produse de export al
economiei noastre. În prezent, peste 70% din vinurile
îmbuteliate sunt exportate în ţările UE, Asia Pacific și America
de Nord.

DRUMUL VINULUI MOLDOVEI
În anul 2020 ruta oenoturistică „Drumul Vinului Moldovei”
devine primul itinerariu turistic al Republicii Moldova înregistrat în „ITER VITIS- Les Chemins de la vigne”, rută culturală
certificată de Consiliul Europei. Afilierea europeană a fost
promovată de Asociaţia Naţională pentru Turism Receptor și
Domestic (ANTRIM), cu suportul Proiectului de Competitivitate din Moldova finanţat de USAID, Guvernul Suediei și UK
aid și este oficializată prin certificatul de afiliere din 28 februarie 2020. Traseele turistice parte a Drumului Vinului Moldovei
incluse în Ruta Europeană includ circuite în cele trei regiuni
viticole cu Indicaţie Geografică Protejată, Codru, Valul lui
Traian, Ștefan Vodă, cu vizite la 40 crame, 12 vinoteci, 27
evenimente cultural vinicole și zeci de experienţe oeno
gastronomice și de aventură ușoară.
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REGIUNEA VITIVINICOLĂ CODRU
satul Milestii Mici , raionul Ialoveni
Tel: +373 69 156 851
http://agrici.wine/
Vinăria a fost înfiinţată în 1958. De peste 60 de ani produce vinuri din
struguri recoltaţi manual, cultivaţi în podgoriile situate în satul Milești Mici.
În prezent, crama este o unitate dinamică care funcţionează în conformitate
cu cele mai noi tehnici de vinificaţie. A acorda prioritate calităţii este un
principiu aplicat de familia Agrici în managementul întregului sau proces de
producţie, de la cultivarea strugurilor pana la comercializarea pana la
consumatorul final, a vinurilor cu Indicaţie Geografică Protejată Codru , atat
pe piaţa internă, cât si pe cea internaţională.

satul Puhoi, raionul Ialoveni
+373 79988633
www.asconi.md
Este una dintre cele mai apropiate destinaţii oeno gastronomice de
Chișinău, care trebuie „vizitată neapărat". Aici veţi putea să vă alinaţi dorul
de toate bucatele voastre preferate: salată de vânătă coaptă pe grătar,
tocană de ardei copţi, pateuri și carne, fasoliţă și nemaipomenitele plăcinte
- cu cartofi, varză și brânză. Tot aici puteţi gusta adevărata zeamă de găină,
cu tăiţei de casă, leuștean, smântână și înăcrită cu borș de casă. Toate aceste
delicii, stropite cu un Sol Negru Merlot, Cabernet Sauvignon sau Rosé, ar fi
motivul pentru care merită să veniţi aici într-o după-amiază de vineri și să nu
mai plecaţi până duminică seara. Mai ales că aveţi unde rămâne, într-o
căsuţă tradiţională și ecologică, aflată chiar pe teritoriul vinăriei.

Dacia 58, Chisinau
+373 79900288
www.atu.wine
ATÚ este prima vinărie urbană, situată în Chișinău, destinată iubitorilor de
vinuri artizanale, cu gusturi unice, în ediţii limitate. Situată pe traseul spre
aeroportul Chișinău, vinăria vă va surprinde prin amplasarea sa ne ordinară și
prin abundenţa de culoare, datorită muralelor gigantice, apărute în urma
găzduirii festivalului Urban Fest.

str. Victoriei 49, orașul Balţi
+373 67381183
www.barzaalba.md
Cei care aleg să viziteze distileria Barza Albă vor descoperi secretele
producerii și vor putea vedea butoaiele de stejar în care se păstrează
DiVinul. Oaspeţii pot degusta până la 10 tipuri de divinuri diferite. Barza
Alba a câștigat 150 de medalii în competiţiile internaţionale dintre care 80
sunt de aur.

str. Ștefan cel Mare 9, satul Merenii Noi, raionul Anenii Noi
Tel: +373 76 755 550
https://carlevana.md/home-en/
Carlevana este situată în inima Moldovei, Merenii Satul Noi (Noul Mereni),
la 25 km de Chișinău. Peisajul protejează podgoriile de îngheţurile de iarnă
și de seceta de vară. Compania este un întreg complex de vinificaţie.
Întregul proces, începând cu îngrijirea viţei de vie și terminând cu umplerea
celulelor și pregătirea pentru vânzare, este controlat de experţii Cramei
Carlevana.

satul Mircești, raionul Ungheni
+373 60111170
https://www.facebook.com/
cramamircesti/
Vinăria Mircești este un vis devenit realitate a proprietarului Arcadie
Foșnea care a studiat vinificaţie în Germania. Vinăria este unica companie
care oferă locuri de muncă în satul Mircești. Din punct de vedere turistic,
vinăria Mircești dispune de un hotel și un restaurant. La fel, vizitatorii pot
opta și pentru un tur al vinăriei, dacă îl programează din timp.
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satul Pitusca , raionul Călărași
Tel: +373 69 364 915

Rafinamentul si aroma celor mai deliciosi struguri, gasiti in cel mai delicat vin,
doar la noi. Gustaţi Vinurile Tătaru și viaţa va căpăta culoare!

satul Sadova, raionul Călărași
+373 69763711
www.facebook.com/CramaTudor
Pasiunea vinificatorului Tudor Aghenie este moștenită de la strămoșii săi. Cel mai
recent, Tudor și-a combinat pasiunea pentru vinificaţie cu ospitalitatea pentru a
oferi experienţe rurale. Crama și casele pitorești oferă un refugiu liniștit perfect
pentru vizitatori.

str. Petru Ungureanu 1, orașul Cricova
(+373) 22 604 027
www.cricova.md
Subteranele de la Cricova sunt recunoscute prin lege drept un obiect al
patrimoniului cultural naţional și sunt una dintre principalele atracţii turistice ale
ţării, vizitate în fiecare an de peste 50.000 de turiști străini. Orașul subteran poate
fi vizitat în cadrul unui tur ghidat sau a unor evenimente precum Sparkling Party
sau Must Fest. Nu rataţi să savuraţi un pahar de spumant în cinematograful
subteran sau biserica deschisă recent în galerii.

str. Mecanizatorilor 1, satul Cojusna, raionul Straseni
+ 373 68969981
www.migdal.md
Chateau Cojușna este situat în inima Moldovei, la numai 15 km de Chișinău. Dacă
ajungeţi acolo, atunci numaidecât să vizitaţi colecţiile lor de vinuri. Peste 175 de
mii de sticle sunt păstrate în colecţia subterană. Majoritatea dintre ele sunt vinuri
de desert — Marsala, un soi care practic nu se mai întâlnește azi în Moldova.
Apropo de degustări, acestea au loc într-o sală ruptă parcă din Evului Mediu,
creându-le vizitatorilor impresia că au călătorit în timp. Așă că, dacă vreţi să vă
simţiţi un adevărat cavaler din epoca medievală și să gustaţi un vin select, pe care
doar regii îl mai beau, atunci veniţi imediat la Chateau Cojușna

satul Vadul-Leca , raionul Telenești
Tel: +373 68 439 871
https://dumitras.wine/
În 2005, fondatorul Cramei Dumitraş , Anatolie Dumitraş , a importat primele viţe
de vie din Italia.Istoria începe în satul Vadul-leca , raionul Telenești , situat pe
malul drept al râului Răut , pe un versant sudic cu expunere sud-vest, făcând parte
din Dealul Ţiglăului . În imediata apropiere se afla pădurea satului de unde vin
brize ușoare de salcam, tei, flori si ierburi de pădure. Și privind în vale vezi o
panoramă unică a satului cufundat în verdeaţă. Crama își dorește să producă vinuri
de cea mai înaltă calitate, care să încânte simţurile consumatorilor cu arome și
arome naturale.

orașul Hâncești
+373 26981600
www.vinariahincesti.md
Vinăria Hâncesti datează din secolul al XIX-lea, când a fost fondată de Manuc
Bey o persoană proeminentă și controversată în Istoria Moldovei. În orașul
Hîncești, Manuc Bey a moștenit și a întemeiat o vinărie, care ulterior a jucat un
rol important în modernizarea industriei viticulturii din Moldova.
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REGIUNEA VITIVINICOLĂ CODRU
str. Lenin 38, orașul Tiraspol, regiunea transnistreană
+373 53396125
www.kvint.md
Vinul te lasă rece și vrei să iei cu tine o tărie bună din Moldova? Atunci
trebuie să traversezi Nistrul și să mergi până la Tiraspol. Aici se află Kvint,
producător de divin și vinuri încă din anul 1897. În depozitele întreprinderii se păstrează circa 10 milioane de litri de distilate pentru divin, maturate
timp de 60 de ani, iar acest diapazon larg de vârstă le permite
specialiștilor să creeze divinuri noi. Kvint produce anual până la 40 de
milioane de sticle de băuturi alcoolice, numărând peste 30 de denumiri
de divin cu vârsta de la 3 la 50 de ani. La Kvint veţi putea vedea cum se
produce divinul, dar și să participaţi la o degustare.

str. Buna Vestire 17, orașul Cricova
Tel: +373 79 578 818
https://carpediem.md/

Real Time
booking

Castelul este moștenirea lăsată Moldovei de către Constantin Mimi,
ultimul guvernator al Basarabiei, un mare împătimit de vinuri. Restaurat
după mai bine de un secol de uitare, edificiul reprezintă acum cea mai
rafinată destinaţie a Moldovei, cu o vinărie care și-a păstrat istoria și
tradiţiile intacte. Aici puteţi face un tur prin Castel, lua prânzul sau cina
la restaurantul Bufnita Albă, petrece o zi la piscină sau rămâne pe noapte
la hotelul fastuos al vinăriei.Castelul Mimi, din satul Bulboaca, este acel
„prea frumos pentru a fi adevărat" al Moldovei.

satul Mileștii Mici, raionul Ialoveni
+373 22382336
www.milestii-mici.md

Dacă vreţi pentru câteva ore să vă ascundeţi de restul omenirii și să staţi în faţa
unui peisaj dumnezeiesc, cu un pahar de vin bun, atunci vă recomandăm să
fugiţi în sânul Codrilor, la vinăria Poiana. În primul rând trebuie să știţi că aici,
viţa-de-vie se cultivă ca pe timpuri – predominant cu îngrășăminte naturale,
într-o zonă eco. Până și strugurii sunt culeși manual, cu multă dragoste și grijă.
Vinăria Poiana parcă-i ruptă din filme. Apropo, pe locurile vinăriei Poiana a fost
filmat legendarul film „O șatră urcă la cer", în regia lui Emil Loteanu.

satul Ulmu, raionul Ialoveni
+373 76711111
www.vinariapoiana.md

Timp de patru generaţii, familia Lucas s-a dedicat fabricării de vinuri
impresionante care reflectă cele mai bune aspecte ale terroir-ul
moldovenesc și tradiţiile locale de vinificaţie. Calitatea vinurilor noastre
este posibilă în principal datorită strugurilor extraordinari pe care îi
putem cultiva în regiunea Codru din Moldova.

str. Dacia, satul Bulboaca, raionul Anenii Noi
+373 62001893
www.castelmimi.md

satul Ulmu, raionul Ialoveni
+373 76711111
www.vinariapoiana.md

Real Time
booking

Galeriile subterane de la Mileștii Mici au fost introduse în Cartea
Recordurilor Guinness pentru măreţia lor. 55 de km ale unei foste mine
de piatră sunt folosiţi pentru a păstra în ele peste 2 milioane de sticle de
vinuri, astfel bătând recordurile și la categoria cea mai mare colecţie de
vinuri din lume. Galeriile Mileștii Mici sunt vizitate de peste 25 000 de
turiști în fiecare an.

str. A. Mateevici 1/3, satul Costești, raionul Ialoveni
+373 69309134
www.facebook.com/MihaiSava.GT
Mihai Sava și-a transformat casa într-o mică vinărie și astăzi zeci de
turiști îl vizitează anual pentru a trăi experienţe viticole autentice.
După ce se bucură de peisajele pitorești din zona Costești, oaspeţii
sunt invitaţi în crama pentru a degusta din vinurile lui Mihai Sava. De
asemenea, turiștii pot gusta din bucatele tradiţionale gătite de soţia lui
Mihai, Valentina Sava.

Real Time
booking

Vinăria Tronciu are în proprietate 2 hectare de viţă de vie. Fondată în 1997,
produce vinuri autentice și pline de suflet, create pentru familie, dar și pentru
cei care apreciază un vin creat cu dăruire. Familia Tronciu vă întâmpină cu
multe povești, vinuri de calitate și mâncare delicioasă.

str. Eliberării 170/b, orașul Orhei
+373 68500555
www.vartely.md

Real Time
booking

Originea numelui Vartely se regăsește în numele Orhei, cuvânt care în maghiară
înseamnă „loc al cetăţii", (vár + hely sau cetate + loc). Situat la doar 45 de
kilometri de Chișinău, Château Vartely are o arhitectură deosebită și prezintă un
adevărat deliciu peisagistic, fiind situat pe o colină de unde se deschide o
priveliște splendidă. Vinul aici e mereu rece și-i numai bun de servit după o zi de
arșiţă. Curtea amenajată cu elemente de muzeu al vinului, îmbină perfect arta
arhitecturală cu cea a vinului. După un pahar de vin bun și bucate savuroase, aţi
putea să rămâneţi peste noapte la vinărie. Vă recomandăm să rămâneţi aici măcar
o dată, ca să descoperiţi farmecul caselor moldovenești din toate regiunile ţării.

satul Brănești, raionul Orhei
+373 69164445
Vinăria Brănești este amplasată într-o veche galerie de mină de calcar care se
întinde pe 75 km. Întreaga construcţie are cel puţin 60 de metri adâncime,
asigurând o temperatură constantă de 12-14 grade pe tot parcursul anului și un
nivel de umilinţă 90-92%, ideal pentru maturarea vinului. Complexul turistic
Epoca de Piatră dispune de un restaurant și săli de degustare.

satul Vorniceni , raionul Strășeni
Tel: +373 69 350 970
https://vornic.md/vornic-winery.html
Vinăria „Vornic” a fost creată în anul 2016 datorită dragostei pentru pământul
natal, obiceiurile strămoșilor și tradiţiile de familie ale satului Vorniceni , și a
apărut odată cu înfiinţarea fermei ţărănești „Miron Vladimir Gheorghe”. Baza
producţiei de vin reprezintă vasta experienţă acumulată în timpul activităţilor de
vinificaţie și cunoștinţele acumulate în timpul vizitelor de studiu în SUA,
Germania, Italia și Franţa.

str. Dragoș 8 , satul Cojușna, raionul Strășeni
Tel: +373 693 3 6833
https://pomusoara.eu/
Ce au în comun IT-ul, designul și vinificaţia? La aceasta intrebare îţi
poate răspunde familia Lupascu, unde Geo, profesionist IT, si sotia sa
Victoria, creatoare a unui brand de imbracaminte de dama, au reușit
prin multă muncă si entuziasm sa lanseze in 2017 o crama chiar în
gospodăria lor din Cojusna . Deși sunt încă mici, familia de antreprenori
a reușit să renoveze vechea pivniţă unde pot primi oaspeţi pe tot
parcursul anului. Au chiar și un restaurant cu preparate concepute de
un bucătar celebru. Pomușoara Crama Dulcișoară are în spate o istorie
neașteptată, dar și multe planuri pentru anii următori
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REGIUNEA VITIVINICOLA VALUL LUI TRAIAN
str. Karl Marx 205, raionul Basarabeasca
Tel: +373 60 650 052
http://basavin.md/en/
Înfiinţată în 1913, Crama Basavin produce vinuri de cea mai înaltă calitate,
bazate pe terroir-ul bogat, caracteristic regiunii de sud a ţării. Crama
Basavin oferă o frumoasă experienţă de degustare de vinuri care se
desfășoară într-o atmosferă caldă în compania mâncărurilor oferite de
viticultorii și fermierii locali. Aici se are și ocazia unică de a degusta vinuri
în aer liber, bucurându-se de priveliștea deosebită a podgoriilor care se
întind până la linia orizontului. Vinurile deosebite, în combinaţie cu
ospitalitatea și nivelul calitativ de organizare al evenimentelor, au reușit
să transforme anumiţi vizitatori în oaspeţi fideli ai Cramei Basav

satul Văleni, raionul Cahul
0790 17 151
https://complexvaleni.com/
corbu-winery/
Recent fondată, vinăria Corbu este o extensie a complexului turistic
existent Eco Village Valeni, care are misiunea de a promova moștenirea
naturală și culturală a sudului Moldovei: „Lunca Prutului de Jos” și Lacul
„Beleu” protejat de UNESCO. Produsele complexului turistic sunt
orientate către iubitorii de natură și cei care doresc să afle despre
tradiţiile Moldovei.

satul Tigheci, raionul Leova
+373 22235656
www.fautor.wine
În 2017 și 2018, vinăria Fautor a fost desemnată ca fiind vinăria cu cel
mai mare număr de medalii câștigate la competiţii internaţionale din
Moldova, iar în 2022 vinul NEGRE un blend din soiurile locale
Fetească Neagră și Rară Neagră a fost numit în cadrul Concours
Mondial de Bruxelles 2022 - cel mai bun vin roșu. Vinurile lor sunt
foarte apreciate de Robert Parker Wine Advocate din Statele Unite,
care a acordat Fautor Fumé Blanc cu 90 de puncte, iar celebrul blend
Negre cu 88 de puncte. Vino, gusta și vezi câte puncte vei oferi tu
acestor vinuri rafinate.

satul Plopi, raionul Cantemir
+373 22243642
www.gitana.md
În 1999, familia Dulgher a achiziţionat fabrica de vinuri „Tiganca”, aflată
într-o stare dezastruoasă. Cu toate acestea, crama a fost echipată cu cel
mai important element pentru a produce vin de calitate - tuneluri
subterane, cu temperaturi constante pe tot parcursul anului. După ani
grei de muncă și investiţii, familia Dulgher produce vinuri de calitate,
complexe, iar acum primesc și vizitatori.

satul Lingura , raionul Cantemir
Tel: +373 79 701 672

Podgoria Vin este o companie de vinuri din sudul Republicii Moldova, care s-a
aventurat să descopere și să promoveze această artă. Principala prioritate a
companiei este producerea de vinuri de înaltă calitate, iar terroir-ul, arhitectura
viţei de vie și dragostea pentru vinuri constituie pilonii principali ai acestui
proces. Crama deţine peste 400 ha de viţă de vie, în regiunea de sud a Republicii
Moldova, în IGP Valul lui Traian.

Satul Gavanoasa, raionul Cantemir
+373 29957428
http://www.viniatraian.md/
Vinia Traian a fost înfiinţată în 1975, este aproape de podgoriile sale, plantate pe
versanţii Câmpiei Bugeac și de-a lungul Valului Traian. Această zonă este
considerată leagănul vinificaţiei nobile, bazat pe tradiţii multiseculare lungi.
Alături de degustarea de vinuri, vizitatorii sunt invitaţi să încerce brânzeturile
locale și mâncărurile tradiţionale tipice din regiunea găgăuză precum kavarma și
gozleme.

str. Ferapontevskaya 1, satul Tomai, raionul Leova
Tel: +373 298 226 05
http://www.tomaiwine.com/en
În sudul Republicii Moldova, în stepa Bugeac , de-a lungul râului Lunguta , în
paralela 46, printre dealuri joase și pitorești, se află satul Tomai , regiunea
Ceadîr-Lunga, Găgăuzia. Timp de douăzeci de ani geografia exportului de
produse vitivinicole " TOMAI-VINEX" a acoperit pieţele a peste 20 de ţări ale
lumii, din China și America, până în Africa și Europa.

str. Unirii 1, satul Slobozia Mare, raionul Cahul
+373 68464647
www.vinaria.md
Vinaria din Vale este o afacere de familie care activează de mai bine de 20 de
ani. Mai mult, peste 500 de persoane participă anual la recoltarea strugurilor
într-una dintre cele mai pitorești regiuni din sudul Moldovei. Vinaria din Vale
își întâmpină vizitatorii cu degustări de vinuri nobile și excursii nu numai la
crama, dar și la rezervaţia naturală Prutul de Jos, care face parte din patrimoniul
UNESCO.

str. Krupskaia 31, orașul Vulcănești, Găgăuzia
+373 69124996
http://karagani.md/
La găgăuzi, gălăgia, veselia, voia bună, ospitalitatea și generozitatea sunt
puse în capul mesei. Iar vinăria Kara Gani din Vulcănești le are pe toate în
meniu, plus un pahar de vin bun cu brânză de oi, plăcinte tradiţionale gozlemelele - cu amestec de brânză de vaci și de oi, bulgur cu măruntaie
de oaie, shorpa de berbec condimentată, pide - un fel de tartă de brânză
de vaci și mangea - un fel de tocană de ardei cu roșii, uneori cu carne de
pui. Veţi cunoaște familia Cerven și veţi deveni prieteni pentru toată viaţa
cu vinurile Kara Gani.

satul Lingura , raionul Cantemir
Tel: +373 68888814
http://novak.md/
Vinăria Novak promovează o nouă viziune asupra vinificaţiei tradiţionale
în regiunea de sud a Republicii Moldova, care îmbină tradiţiile cu
tehnologiile inovatoare. Fiecare sticlă de vin produsă aici înseamnă și
promovarea vinului de înaltă calitate. Crama a reușit să renască o serie de
soiuri uitate precum Alb de Oniţcani și Floricica, soiuri considerate de
unii experţi pierdute în istorie.
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REGIUNEA
VITIVINICOLA
ȘTEFAN VODĂ

str. Pavel Creangă 3, satul Sălcuţa, raionul Căușeni
+373 79120109
www.salcutawine.md
Unica vinărie din Moldova cu moștenire trecută prin trei generaţii și înzestrată cu
un terroir unic din regiunea vitivinicolă cu Indicaţie Geografică Protejată Ștefan
Vodă. Vinăria Sălcuţa este numită una dintre cele mai bune vinării din Moldova
pentru producerea vinurilor de calitate înaltă, promovarea tradiţiilor și calităţii
excelente a vinurilor autohtone, susţinerea imaginii Republicii Moldova ca ţară
vitivinicolă pe arena internaţională, precum și pentru contribuţia în dezvoltarea
turismului vitivinicol moldovenesc. La fel, odată ajunși în incinta vinăriei, puteţi
beneficia de o excursie unde veţi putea vedea cisterne vechi din perioada URSS
în care se producea vinul, sală de producere și degusta vinurile la balconul sălii de
degustare.

satul Purcari, raionul Ștefan Vodă
Tel: +373 69 108 550
https://pripa.md/
Domeniile Pripa, cuprind 17,5 ha situate pe un deal cu expunere sud-vest a
Nistrului, parte a Văii Hamza. Vinul este produs exclusiv din strugurii proprii.
Vinul este maturat în veritabile butoaie de stejar moldovenesc, lucrate de trei
fraţi, originari din satul Ulmu.
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str. Mateevici 30, orașul Căușeni
+373 67144747
http://goguwinery.md/
Povestea vinăriei Gogu este o poveste de dragoste și pasiune pentru vin care se întinde pe
o perioadă de peste 15 ani. Și această poveste a început în anul 2004, când fondatorul și
vinificatorul principal, Ilie Gogu, a decis să experimenteze în domeniul vinificaţiei de casă
după ce a absolvit Universitatea Tehnică din Moldova ca tehnolog de vin. Cu toate acestea,
în ciuda unei abordări moderne a aspectului tehnic al vinificaţiei, ideea principală la
filozofia din spatele vinăriei Gogu este dorinţa de a comunica tradiţiile locale și
particularităţile regiunii în care sunt cultivate struguri. Utilizând caracterul terroir-ului la
maxim, vinificatorul obţine o aromă foarte bogată și un gust intens în soiurile obișnuite,
bazându-se în principal pe relieful, solul, clima și folosind exclusiv drojdie sălbatică la
fermentarea strugurilor.

satul Grădiniţa, raionul Căușeni
+373 69230430
http://www.leuntea-vin.md/?lang=ro
Vinăria Leuntea este o afacere de familie, în proprietatea cărora intră un conac, beciuri
arhaice și 18 hectare de viţă de vie. La fel, vinurile Leuntea sunt păstrate în cel mai vechi
beci din Moldova și Balcani, datând din 1817, iar tunelurile care duc la el din secolul
XVI-lea și au fost ridicate de turci. De-a lungul istoriei, aceste tuneluri au fost vizitate de
numeroase personalităţi marcante, iar acum puteţi vizita și dumneavoastră această vinărie
unică.

satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă
+373 79445010
www.etcetera.md
Un loc minunat pentru a explora Moldova și, totodată, a te simţi de parcă ai evadat din ea.
Familia Luchianov a creat la Crocmaz o mică oază, cu tot ce poate fi mai frumos pe lume:
priveliști ce-ţi taie răsuflarea, podgorii de viţă-de-vie, livadă de piersici, o vinărie mică și
cochetă, un restaurant cu bucate savuroase. Iar la toate acestea s-a mai adăugat și un hotel
frumos, o plantaţie de levănţică, o piscină și niște gazde minunate. Mâncarea de la Et
Cetera are un cusur. Mereu ţi-e dor de ea. ”Plăcinta Miresei” este o sărbătoare pentru
papile: frăgezimea foietajului pregătit de mama Nina (mama celor doi fraţi Luchianov,
proprietari al vinăriei), umplutura de brânză de vaci sau cartofi cu ceapă și proporţia ideală
de umplutură versus cantitatea de aluat din plăcintă vor rămâne pe mult timp în memorie.
Tot la Et Cetera puteţi profita de piscină, tururi cu bicicleta și un cochet hotel.
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LA UN PAHAR
DE VORBĂ
Vinoteci din Chișinău

DI&VINO Wine and Spirits Shop
3/5 Liviu Deleanu Str.
+373 76 700 054
www.facebook.com/
DiVinoWineShop/

INVINO

PURCARI WINE BAR

41 Banulescu Bodoni Str. Chisinau

8 Calea Iesilor Str. Zity Mall (et. 3)
103 Stephen the Great and Saint Bd

+373 22 909 944

+373 60 661 827

www.invino.md

www.purcari.wine

Tasting Room WINE.MD

POIANA WINESHOP & TASTING

15 Alexandr Puskin Str.

148 Stefan cel Mare Str. Chișinău

+373 60 606 688

+373 69 940 075

www.facebook.com/
TastingRoomWineMD/

www.facebook.com/
poianawineshopandtasting/

CARPE DIEM WINE SHOP & BAR

DECANTER WINESHOP & CAFE

136 Columna str. Chisinau

101 Alexei Sciusev Str. Chisinau

+373 22 844 846 / + 373 79 978 818

+373 60 061 010

www.wineshop.md

www.facebook.com/
decanter.wine.shop.cafe/

TASTE OF BLUE WINE HOUSE AND SHOP

PLINCUVIN WINE BOUTIQUE

77 Mitropolit Varlaam Str. Chisinau

6 Teatrului Str. Chișinău

+373 60 290 200

+373 68 689 382

www.facebook.com/
bluwinehouse/

www.facebook.com/
plincuvin/?ref=page_internal

EMBARGO

CAVAVIN

56 Alexander Puskin Str. Chisinau

45 Vlaicu Pârcălab, Str.

+373 60 300 299

+ 373 60 122 221

www.facebook.com/
embargowine/

www.cavavin.md

WINE GOGH

LEUNTEA VIN BOUTIQUE

35 Alexandr Puskin Str.

64 Mihai Eminescu Str.

+373 78 558 999

+373 68 564 944

www.facebook.com/
winegoghmd/

www.leuntea-vin.md

ORAȘUL CHIȘINĂU
Capitala Moldovei este o destinaţie bună de început explorarea Moldovei. Aici veţi găsi cea mai variată
ofertă de hoteluri, restaurante, vinoteci, muzee și săli de spectacole. Orașul se remarcă prin cele peste 23
de lacuri, nenumărate parcuri, clădiri din secolul al XIX-lea și muzee interesante. Istoria orașului își are
originea în anul 1436, fiind influenţat de-a lungul anilor de multiple naţiuni, în special otomani, români și
ruși. Chișinăul este centrul comercial, cultural și social al Republicii Moldova, cu o populaţie de aproape
790,000 de oameni, iar alţi circa 200,000 de oameni vin în oraș în fiecare zi pentru muncă și divertisment.
Municipiul Chișinău, inclusiv suburbiile sale, acoperă o suprafaţă de 635 km pătraţi.

ORAȘ VERDE
Chișinăul este, de asemenea, un oraș surprinzător de verde, cu copaci plantaţi de-a lungul străzilor și bulevardelor, care sunt deosebit de frumoase în timpul primăverii și verii. Luna mai e perfectă pentru plimbări
pe jos sub aroma teilor și salcâmilor înfloriţi.
Parcul central, Valea Morilor și Grădina Publică Ștefan cel Mare sunt numai bune să vă ascundeţi de arșiţă
sau pentru plimbări tomnatice.

ARHITECTURA LUI BERNARDAZZI
Chișinăul este un oraș în tranziţie, cu clădiri noi și vechi situate alături una de cealaltă în tot orașul. Multe
dintre clădirile mai vechi au fost construite în perioada sovietică, în stilul caracteristic acelei epoci.
Chișinăul abundă în capodopere arhitecturale, multe dintre acestea au fost proiectate de faimosul arhitect
rus Alexandru Bernardazzi.

Mai multe despre or. Chișinău:
www.visit.chisinau.md
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TROLEIBUZUL
TURISTIC
ITINERARUL TROLEIBUZULUI TURISTIC

10

9

11

12

START
FINISH

16
17

15
18

3

14
13
19
5

2
4

1

20
6

7

8

24 25

23

22
21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Catedrala
Clopotniţa
Arcul de Triumf
Guvernul Republicii Moldova
Monumentul lui Ștefan cel Mare
Muzeul Naţional de Istorie a Republicii Moldova
Strada 31 august 1989
Muzeul de Artă a Republicii Moldova
Locul de temelie a Chișinăului
Circul din Chișinău
Bulevardul Grigore Vieru
Strada Pietonală Eugen Doga
Hotel Suisse
Teatrul Naţional de Operă și Balet
Președinţia Republicii Moldova
Bulevardul Ștefan cel Mare
Casa Hertza
Parlamentul Republicii Moldova
Parcul Central Ștefan cel Mare
Strada Mitropolit Bănulescu - Bodoni
Muzeul or.Chișinăului (Turnul de Apa)
Strada A.Pușkin
Palatul Naţional
Primăria mun. Chișinău
Sala cu Orgă

Orar:

Pornirea: Arcul de Triumf
Când: Zilele de weekend (Sâmbătă și Duminică)
În perioada de vară ( 1 aprilie – 31 octombrie):
I rută: ora 12:00 (excursie în l. rusă)
II rută: ora 14:00 (excursie în l. engleză)
III rută: ora 16:00 (excursie în l. română)
În perioada de iarnă ( 1 noiembrie – 31 martie):
I rută: ora 12:00 (excursie în l. rusă)
II rută: ora 14:00 (excursie în l. engleză)
III rută: ora 16:00 (excursie în l. română)
Capacitatea de îmbarcare în troleibuzul turistic va fi permisă în limita a 22 de persoane,
așezate pe scaune, iar copiii până la 7 ani, în mod obligatoriu,
urmează a fi însoţiţi de un părinte sau adult
Tarif: 30 lei per persoană, copiii până la 7 ani, însoţiţi de părinţi, se deservesc gratuit.

Ghiduri audio

CENTRUL DE INFORMARE PENTRU TURIȘTI
tic@antrim.md
blvd. Ștefan cel Mare, mun. Chișinău
@moldovainfocenter
@visit.moldova

Consultarea și informarea
turiștilor străini cu privire
la destinaţiile turistice
din Moldova

Rezervarea excursiilor
și vizitelor la destinaţii
turistice,
în special vinării

Oferirea tururilor
pietonale gratis,
la cerere

ACTIVITĂŢI:
Organizarea
evenimentelor
de promovare
a produselor
turistice (demonstraţia
produselor, prezentarea
lor, degustări
de vinuri)

Editarea și distribuirea
hărţilor turistice și a
materialelor informative

Evenimente de găzduire
și întâlniri sectoriale
pentru
sectorul turismului
receptor

Centrul de Informare turist
Luni - Vineri 08:00 - 17:00

Centrul de Informare pentru Turiști (CIT) din Chișinău a fost inaugurat la 9 noiembrie 2017 la iniţiativa Asociaţiei Naţionale pentru Turism Receptor și Intern din Moldova cu sprijinul financiar al partenerilor internaţionali. În cei aprope 5 ani de activitatea CIT a informat peste 18,000 de turiști din peste 95 de ţări. Vizitatorii centrului fac parte din categoria solo travelers sau turiști care tranzitează Moldova. La fel, oaspeţii știu
dedeInformare
turistică
deja informaţii generale despre Republica Moldova, iar în cadrul CIT suntCentrul
în căutare
sfaturi despre
trans- Nis
Lunidin
- Vineri
08:00
- 17:00cu
portul public, destinaţiile istorico-culturale, pensiuni turistice și vinăriile
Moldova.
Parteneriatul
Primăria Chișinău a oferit posibilitatea ANTRIM să amplaseze centrul chiar în incinta clădirii Primăriei, astfel
este ușor găsit de oaspeţii capitalei. La recepţia CIT veţi fi întâmpinaţi de tineri voluntari care sunt gata să vă
ajute cu cele mai interesante recomandări.
.

Urmărește-ne aici:
@Moldova Travel
@moldova.travel
@Moldova Tourist Information Center
@Antrim.md
@visit.moldova

Scanează pentru a vizualiza
harta Chișinăului:

CENTRELE DE INFORMARE REGIONALE

Centrul de Inform
Luni - Vineri 09:0

Centrul de Informare turistică Ţipova
Luni - Vineri 09:00 - 17:00

Centrul de Informare turistică Călărași
Luni - Vineri 08:00 - 17:00
Centrul de Informare Orheiul Vechi
Luni - Vineri 10:00 - 20:00
Luni - Vineri 10:00 - 19:00

Călărași

oreni

Centrul de Informare turistică Nisporeni
Luni - Vineri 08:00 - 17:00

Centrul de informare turistica Straseni
Luni - Vineri 08:00 - 17:00

Centrul de Informare
Monday - Friday 10:0

Monday - Friday 08:

Centrul de informare turistica Straseni
Luni - Vineri 08:00 - 17:00
Centrul de Informare Turistică Gagauzia
Luni - Vineri 08:00 - 17:00

e turistică Ţipova
- 17:00
E
AR
M
Ă
IM
ĂIN
C
I
M
ŢARĂ

Partener strategic:

Orheiul Vechi
AM - 08:00

O campanie
organizată de:

Parteneri:

AM - 07:00

Acest material este realizat de către Asociaţia Naţională pentru Turism Receptor și Intern cu suportul Activităţii de Susţinere a Competitivităţii în Industria
Uşoară şi cea a Turismului (USAID, EDGE) și în parteneriat cu Ministerul Culturii, Agenţia de Investiţii, Poliţia de Frontieră, Aeroportul Internaţional
Chișinău.
Conţinutul acestei publicaţii nu reflectă neapărat punctul de vedere al Ministerului Culturii, ANTRIM, Poliţiei de Frontieră, Avia Invest sau al USAID.
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