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Drumul viilor – Republica Moldova 2020  
 
 
 

 
 
 

 

Experimentează universul viticol de peste Prut printr-o excursie unică: 
Drumul viilor - Republica Moldova. 

 
 

Când? 
 
19-21 iunie 2020 (3 zile/2 nopți) 

  

Ce vedem? 
 

,,Colecția de Aur” Mileștii Mici a fost recunoscută de Guinnes World Records ca fiind cea mai mare 
colecție de vinuri din lume 

Crama Cricova – galeriile naturale de peste 120 km 
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Orheiul Vechi - unul dintre cele mai frumoase locuri din Moldova 

Chișinău – capitala Republicii Moldova 

  

Ce avem special în program? 
 

Patru degustări de vin la Cramele Mileștii Mici, Castelul Mimi, Cricova si Château Vartely; 

O degustare de divinuri la distileria KVINT din Tiraspol. 

 

Pachețul include: 

• Bilet de avion Bucuresti – Iasi – Bucuresti; 

• Transport Iasi – Chisinău – Iasi; 

• Două nopti cazare cu mic dejun în Chișinău la hotel de 4*; 

• Trei mese de prânz*; 

• Patru degustări de vin la Cramele Mileștii Mici, Castelul Mimi, Cricova si Château Vartely 

• degustare de divinuri la distileria KVINT din Tiraspol 

• Degustare tematică – Vinurile reprezentative ale Moldovei; 

• Tur al Orheiului Vechi; 

• Tur al Chisinăului; 

• Ghid Însoțitor și materiale informative; 

Cât costă? 
 
429 EUR /  persoană – loc în cameră dublă 
Supliment pentru cazare în cameră single: 30 EUR / sejur 

  

Când și cum plătesc? 
 
Când și cum plătesc? 
Înscrierile încep din momentul lansării programului, cu plata unui avans minim de 50% din tarif și se încheie la 
epuizarea locurilor.  Diferența de 50 % se achită cel târziu la data de 15 mai 2020. 
 
Poți achita prin transfer bancar sau în numerar ori cu cardul la sediul agenției. 
 
Locuri disponibile: 16/16 
  

Unde vom sta? 
 
Hotel Bristol Central Park în Chișinău 4* (http://www.bristol.md/ ) 
  

http://www.bristol.md/
http://www.bristol.md/
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Itinerar 
 
Ziua 1  

VINERI, 19 IUNIE 2020 

Plecăm din București la 08:35 și vom ajunge în Iași la 09:25. 
Vom fi întâmpinați la aeroport de către șoferul nostru local și conduși către Chișinău. 
Luăm prânzul si facem prima degustare la crama Mileștii Mici. 
Vizităm Castelul Mimi  unde degustam o selecție de 4 vinuri si o masa cu meniu. 
In jurul orei 19:30 vom ajunge la Hotelul Bristol Central Park 4* din Chișinău. 
 
 
 

Ziua 2  

SAMBATA, 20 IUNIE 2020 
Plecăm din Chișinău către Crama Cricova, degustam 4 vinuri si vizitam galeriile naturale care si întind pe 120 
km. 
In drum spre Château Vartely ne oprim sa admiram Orheiul Vechi 
Ajungem la Château Vartely, situat la doar 45 de kilometri de Chișinău, Château Vartely are o arhitectură 
deosebită și prezintă un adevărat deliciu peisajiștii, fiind situat pe o colină de unde se deschide o priveliște 
amețitoare. Vizitam crama. degustam cele mai reprezentative vinuri Vartely si vom lua prânzul in mijlocul unui 
peisaj de vis. 
Ne întoarcem in Chișinău unde vom face un tur al orașului si vom lua cina in centrul istoric al capitalei 
Republicii Moldova. 
 
 
 
 

Ziua 3  

 DUMINICA, 21 IUNIE 2020 

Plecăm spre Tiraspol, capitala și centrul administrativ al regiunii separatiste nerecunoscute „Republica 
Moldovenească Nistreană”. 

Ajungem la KVINT, o distilerie fondata in 1897, producătoare de coniac, vinuri si vodca unde vom participa la o 
degustare de 5 divinuri. 

Luam prânzul la Chișinău și apoi ne îndreptăm spre Iași unde vom decola spre București la ora 20:00. 

In jurul orei 20:50 vom ateriza in Bucuresti. 


