
 

 
 

 

 

 

 

  

Chisinau - “Orasul din piatra alba”  

Perioada 14.10.2021 – 17.10.2021 

 

Calatorie cu Wens Travel 

 

 

 
 

Chisinau, ‘orasul din albe flori de piatra’, te asteapta sa explorezi cele mai vechi 

monumente si sa te bucuri de un sfarsit de saptamana diferit. Este o experienta aparte 

a zilelor noastre in care digitalizarea se impleteste cu amintiri si istorie. Oricand te poti 

intoarce in timp, in 1436, cand orasul Chisinau a fost fondat ca o asezare monahiceasca 

pentru calugari, astazi cel mai mare oras din Moldova. Acum aproape toate drumurile 

duc la Chisinau, o capitala interesanta, iubitoare de vin bun si cultura. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

ITINERARIU: 

PROGRAM 3 NOPTI/4 ZILE 

14 OCT Sosire pe Aeroportul Chisinau,  preluare transfer de la aeroport. Check in la 

hotel si cazare 3 nopti cu mic dejun. Tur de oras Chisinau. 

 

15 OCT Mic dejun. Explorati Moldova autentica. Excursie la Cricova si Orheiul Vechi. 

 

16 OCT Timp liber pentru excursii optionale: Podgoria Purcari, Soroca-Orasul 

Cetate, Milestii Mici, Cina de Gala la Castelul Mimi  

17 OCT Check out hotel si transfer spre aeroport pentru zborul spre casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Ziua 1 Cluj-Napoca - Chisinau 

 

Sosire pe Aeroport Chisinau la ora 14:50, unde va asteapta 

transferul catre hotelul ales. Servim un snack usor iar dupamasa 

descoperiti capitala Moldovei intr- un tur de oras, care va va delecta 

curiozitatea. Turul de oras dureaza 3 ore, timp in care descoperim: 

Catedrala Episcopala Sfantul Teodor Tiron,  Teatrul National de 

Opera si Balet, Parlamentul Republicii Moldova, Cladirea fostului 

Muzeu de Arte Plastice, Aleea Clasicilor, Monumentul lui Stefan cel 

Mare. Veti fi surprinsi de combinatia intre piatra alba slefuita si 

caramida, de diversitatea si splendoarea stilurilor arhitecturale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziua 2- Cricova-Casa unei colectii remarcabile de vinuri 

 

Aceasta zi este dedicata vinului si Moldovei autentice.  Dupa micul 

dejun la hotel, preluare transfer catre Cramele Cricova- complex 

subteran unic, binecunoscut in intreaga lume pentru labirinturile 

sale uriase si mai ales pentru vinurile sale excelente. Beciurile de la 

Cricova adapostesc o colectie remarcabila de vinuri cu o istorie 

straveche, cea mai veche sticla de vin datand din 1902. Un ghid 

local va povesteste despre odiseea anumitor sticle din colectia de 

dupa cel de al Doilea Razboi Mondial. 



 

 
 

 

 

 

Vizita este urmata de pranz (13:00) la casa traditionala “Casa din Lunca” din satul 

Trebujeni (pranz, masterclass de gatit, program folcloric). Impreuna cu localnicii vom lua 

parte la prepararea felurilor moldovenesti traditionale.  

Dupa un pranz copios, va bucurati de o excursie in Orheiul Vechi (15:0017:00)– intreaga 

istorie a Modovei este concentrata aici, in Vechiul Orhei-muzeu in aer liber. Este localizat 

intr-un loc minunat, cu o perspectiva pitoreasca. Cele 11 pesteri au fost asezaminte pentru 

calugari de-a lungul timpului.  

 

 

Ziua 3- Zi libera pentru vizite optionale  

 

Mic dejun la hotel. Timp liber pentru excursii optionale. Noi organizam, Dvs alegeti       

 

1.Batalia vinului si pranz la podgoria Purcari   

Durata: 08:00 -18:30 

Domeniul Purcari este situat intr-o zona pitoreasca din sud-estul 

Moldovei, la 50 km de Marea Neagra. Drumul pana acolo dureaza 

2:30 ore. Rezidenta si cramele dateaza si au ramas neschimbate 

din 1827 si fac parte din bogatia mostenita a tarii. Aveti 

oportunitatea sa va simtiti ca un producator de vinuri si veti fi 

parte intr-o competitie de recoltare si procesare a strugurilor.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

2.Soroca -Orasul Cetate  

Durata: 08:00-17:00 

Orasul Soroca este renumit pentru cetatea medievala care este 

amplasata in centrul orasului. Fortareata, monument de 

arhitectura militara, este unicul monument mediaval din 

Moldova care a fost pastrat in intregime asa cum a fost 

proiectat. Soroca este renumita pentru cea mai numeroasa 

comunitate de tigani (romi) din Moldova. Casele lor 

impresioneaza prin varietatea lor, diversitatea de culori, 

contraste si lux. Pranzul va fi servit intr-un restaurant local, 

insotit de dansuri si cantece tiganesti 

  

 

3.Milestii Mici -colectie de vinuri inclusa in cartea recordurilor Guiness   

Duarata: 08:00-17:00 

Vizitarea Manastirii Capriana, una dintre cele mai vechi 

manastiri din Moldova. Peretii manastirii Capriana 

adapostesc secrete si legende care dateaza din 1429, 

cand a fost fondata. 

Galeriile subterane Milestii Mici reprezinta cea mai mare 

retea de galerii cu cea mai numeroasa colectie de vinuri 

din lume. Pranzul va fi servit in una din pensiunile din 

satul Milestii Mici, bucate simple si sanatoase, preparate 

din ingrediente naturale, multe cultivate in propria lor 

gradina.  

 

 

4.Cina de Gala la Castelul Mimi 

Durata: 19:30 – 24:00 

Va invitam sa descoperiti primul castel al vinului in 

Moldova, cu o istorie interesanta si lunga, vinuri de 

prima clasa si delicii gastronomice. Pe domeniu gasiti 

restaurantul principal, Wine Party Room, cafeneaua, 

coltul bucatariei traditionale moldovenesti, si pavilionul 

cu o vedere magnifica a castelului. 

Cina contine meniu individual si bauturi.  



 

 
 

 

 

 

 

Ziua 4 Chisinau – Cluj-Napoca 

 

In jurul orei 10:00 se face check out de la hotel. Transfer spre aeroport pentru zborul spre 

casa. 

 

 

Orar de zbor:  Compania HISKY 

DATA ORAS PLECARE ORAS SOSIRE ORA PLECARII ORA SOSIRII 

14 OCT CLUJ CHISINAU 14:00 14:50 

17 OCT CHISINAU CLUJ 12:00 12:50 

*un bagaj de mana de 8 kg si un bagaj de cala de 23 kg/persoana 

 

 

 

CAZARE CHISINAU PERIOADA 07-10 OCT/ 3 NOPTI 

 

Hotel 4*:  Bristol Central Park Hotel sau similar 

https://bristol.md/ 

Tarif: 420 Eur / persoana, loc in camera dubla, hotel 4 * 

 

 

Conditii de inscriere : 

- avans 210/persoana euro la semnarea contractului 

-diferenta de plata pana la data de 29 septembrie 

 

  

https://bristol.md/


 

 
 

 

 

TARIFELE SUNT CALCULATE PENTRU O PERSOANA/LOC IN CAMERA DUBLA SI 

INCLUD:  

- Bilet de avion, un bagaj de mana mic de 8 kg, un bagaj de cala de 23kg,taxe de 

aeroport; 

- 3 nopti cazare in camera dubla in Chisinau cu mic dejun ; 

- Tur de oras ziua 1; 

- Excursia din ziua 2; 

- Transfer aeroport-hotel-aeroport. 

 

TARIFELE NU INCLUD: 

- Alte mese si cheltuieli personale; 

- Locuri preferentiale 

- Taxa de oras; 

- Excursii optionale; 

- Asigurarea medicala si STORNO, 80 lei/persoana. 

 

Excursii optionale: 

1. Batalia vinului si pranz la podgoria Purcari   85 euro 

Batalia vinului la Purcari ( cules de struguri+producerea vinului +etichetare) 

Pranz la Purcari ( meniu European 3 feluri +1 pahar de vin) 

2. Soroca - Orasul Cetate   86 euro 

Vizitarea cetatii medievale si turul orasului Soroca 

Pranz la restaurant local 

Program folkloric cu dansuri tiganesti 

Ghid turistic 

3. Milestii Mici - Colectie de vinuri inclusa in cartea recordurilor Guiness    75 euro 

Manastirea Capriana 

Milestii Mici excursie 

Pranz pensiune turistica 

Ghid turistic 

  



 

 
 

 

 

4. Cina de gala la Castelul Mimi   85 euro 

Excursie la Castelul Mimi 

Meniu individual si bauturi 

 

Conditii calatorie Republica Moldova: 

 

INTRAREA PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA: 

 

Traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova este permisă, 

fără restricții, în următoarele condiții: 

❖ prezentarea certificatului de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 cu schema 

completă de vaccinare. Dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 

zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; 

❖ prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-

CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen 

rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore înaintea 

îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau 

înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu 

mijloace de transport proprii. Confirmarea trebuie să fie redactată în una din limbile 

română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă; 

❖ prezentarea concluziei medicale confirmative în cazul persoanelor care au fost 

infectate cu virusul SARS-Cov-2, în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi (6 

luni) sau un document care confirmă prezența anticorpilor anti-COVID-19, redactat 

în una din limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă. Documentul 

confirmativ este valabil pe durata perioadei de 90 zile de la data efectuării 

investigației. 

 

Informatii actualizate: https://www.mae.ro/travel-conditions/3739 

 

 

https://www.mae.ro/travel-conditions/3739

