#WineExplorer: Republica Moldova
21 – 24 noiembrie 2019

Program detaliat
Ziua 1, 21 noiembrie 2019:
Bine ai venit în Republica Moldova. Vizită și degustare de vin Château Vartely
La 6 dimineață plecăm cu un microbuz Mercedes Sprinter din Parcarea Bibliotecii Naționale a
României (zona Piață Unirii, intrarea din Bd. Mircea Vodă) pe traseul București – Buzău – Focșani
– Huși – Vama Albița/Leușeni – Orhei. Pe parcursul drumului vom avea pauze pe care le stabilim de
comun acord (recomandare: Rompetrol Focșani). În funcție de formalitățile vamale, sosirea la
Château Vartely la cazare va fi în jurul orei 16. Cazarea se face în camere duble/single în vilele de
4* deținute de complexul turistic.
La ora 17 facem turul cramei pentru a afla povestea Château Vartely, a orașului Orhei și pentru a
descoperi vinurile atât de îndrăgite și în România. Turul este urmat de o degustare de 5 vinuri
premium în asociere cu mâncare (aceasta este suficient de bogată încât să fie considerată cină în
adevăratul sens al cuvântului). În măsura în care se dorește, se poate comanda suplimentar mâncare
din meniul a la carte al restaurantului (această comandă suplimentară nu este inclusă în tariful
pachetului).
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Ziua 2, 22 noiembrie 2019: Epoca de Piatră/Pivnițele Brănești, Orheiul Vechi, Butuceni
După micul dejun plecăm la ora 9 spre Epoca de Piatră/Pivnițele Brănești – crama este una dintre
cele 3 crame subterane ale Republicii Moldova, este mai puțin cunoscută publicului însă am ales-o
special pentru acest tur tocmai pentru că este foarte autentică și diferită față de celelalte crame
subterane pe care le vom vizita în următoarele zile. După tur avem degustare de vin însoțită de
plăcinte moldovenești în restaurantul Epoca de Piatră deținut tot de cei de la Brănești – restaurantul
este unul special, săpat în stâncă și este unul dintre cele mai cunoscute ale Republicii Moldova.
În jurul orei 12:30 plecăm spre Orheiul Vechi, unul din cele mai frumoase locuri ale Republicii
Moldova. Cunoscut în special pentru peisajul unic (în trecut aici a fost fundul mării) și pentru
Biserica săpată în stâncă, vom face un tur pe jos în împrejurimi și vom opri și la punctul de
belvedere pentru o imagine completă. Turul pietonal se încheie în satul Butuceni unde ne oprim să
vedem o gospodărie autentică transformată în restaurant. Aici vom avea pauza de masă, fiecare
participant putând comanda ce dorește din meniul a la carte (această masă nu este inclusă în tariful
pachetului).
În cursul după amiezii ne întoarcem la Château Vartely pentru relaxare.
Opțional: putem stabili cu cei de la Château Vartely o nouă degustare de vin în asociere cu
mâncare(sau nu), însă acest lucru îl vom stabili de comun acord la fața locului.

www.TravelwithASmile.net

Ziua 3, 23 noiembrie 2019: Cricova, Castel Mimi, Chișinau
După micul dejun plecăm cu tot cu bagaje la ora 08:45 de la Château Vartely către Cricova.
Cricova sau “Orașul Subteran” cum i se mai spune, este una dintre cele mai cunoscute și mai
vizitate crame ale Republicii Moldova – are în jur de 120 km de galerii subterane din care numai 80
km sunt folosiți. Odată ajunși aici (drumul durează aproximativ o oră) ne vom urca în trenulețul
special amenajat cu care vom vizita străzile orașului subteran, secția de maturare a vinurilor și cea
de producere a spumantului clasic, precum și Colecția Națională, Complexul de Degustare și
Cinematograful subteran. Vizita se va încheia cu degustarea a trei vinuri însoțite de un snack (nuci,
biscuiți, apă).
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În jurul orei 12 pornim spre Castel Mimi, unicul castel în adevăratul sens al cuvântului din
Republica Moldova. Aici vom afla povestea lui Constantin Mimi, cel care a construit castelul și
vom admira una dintre cele mai frumoase construcții de peste Prut. Castelul a fost restaurat
împreună cu beciurile și grădină exterioară iar în timpul vizitei le vom vizita pe toate. Vizita se va
încheia cu degustarea a 5 vinuri în asociere gastronomică (asocierea poate fi asemănată unor
aperitive). Cei care doresc să comande suplimentar (vinuri sau mâncare) o pot face din meniul a la
carte al restaurantului. Vom avea aici timp de relaxare și vom admira apusul de soare.

Opțional: după degustarea de vin putem participa la atelierul “Blend your own wine” în care
fiecare participant își va putea crea propriul vin din 3 soiuri de vin puse la dispoziție de cei de la
Castel Mimi (dintre care un soi este baricat) și își va putea decora propria etichetă de vin. Costul
acestui atelier este 35 euro/persoană și nu este inclus în tariful pachetului. Pentru a putea fi ținut
atelierul este nevoie de minim 5 participanți așa că cei interesați sunt rugați să își exprime opțiunea
încă de la înscriere, însă taxa de participare va fi achitată cash, în euro, în prima zi a turului în
Republica Moldova.
După vizita la Castel Mimi plecăm spre Chișinău (drumul durează aproximativ o oră), unde ne
cazăm la Hotel City Park 4*, chiar în centrul orașului, pe strada pietonală. Timp liber în Chișinău.
Ziua 4, 24 noiembrie 2019:
Vizită la Mileștii Mici – Guinness World Record, apoi plecare spre România
La ora 8:45 plecăm cu tot cu bagaje de la Hotel City Park din centrul orașului Chișinău și mergem
să vizităm cea mai întinsă cramă subterană din Republica Moldova: Mileștii Mici. Crama Mileștii
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Mici are 200 km de galerii subterane (din care se folosesc numai 55 km) și o colecție de 1,5
milioane de sticle de vin ce le-a adus titlul de World Guinness Record în 2007.

După vizită, în jurul orei 11, plecăm spre România. În funcție de drum și de formalitățile vamale
vom ajunge în București în jurul orelor 20 – 21.
Important: Știm că ziua de 24 noiembrie este una importantă pentru noi toți și trebuie să ajungem
la secțiile de votare așa că vom stabili de comun acord unde oprim pe teritoriul României pentru a
merge la vot.
Servicii incluse:







transport cu microbuz
3 nopți cazare cu mic dejun (2 nopți la Château Vartely 4* în Orhei și o noapte la City Park
Hotel 4* în Chișinău)
vizitarea a 5 crame, conform programului
degustare de vin însoțită de asociere culinară/snack la 4 dintre cele 5 crame vizitate. Detalii
despre această găsești în programul de mai sus.
tur pietonal în Orheiul Vechi și satul Butuceni, vizită Biserica în Stâncă
însoțitor de grup cunoscător de vinuri :)

Tariful nu include:
 celelalte mese care nu sunt menționate în serviciile incluse. Fiecare participant va putea
comanda mâncare a la carte în restaurantele cramelor și sau în cele recomandate din zonă.
 vinurile pe care dorește fiecare să le achiziționeze și să le ia acasă (se pot scoate din țară
www.TravelwithASmile.net





maxim 6 sticle/persoană – echivalentul a 5 litri ce vin)
atelierul “Blend your own wine” de la Castel Mimi: 35 euro/persoană (cei interesați sunt
rugați să opteze încă de la înscriere pentru acest atelier, plata lui putând fi făcută în
Republica Moldova)
o degustare suplimentară de vin la Château Vartely în a doua seară (se va discuta
posibilitatea aceasta la fața locului, în ziua sosirii)
cheltuieli personale

Programul a fost conceput alături de agenția de turism Fresh Holidays și te așteptăm cu drag!
Programul este susținut de Asociația Națională pentru Turism Receptor din Republica Moldova
(ANTRIM)
Pentru înscrieri contactează-mă pe adresă carmina@travelwithasmile.net, telefon 0745310811
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