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R E P U B L I C A  M O L D O V A  

Basarabia dintre Prut și Nistru 
Mănăstirea Căpriana – Chișinău – Cricova – Palatul Manuc Bey din Hâncești – Comrat Găgăuzia – Satul găgăuzesc Avdarma – 

Satul tradițional Butuceni – Orheiul Vechi – Mănăstirea Curchi – Conacul Alecu Donici – Château Vartely – Mănăstirea Condrița 

199 € 
 

D A T E  D E  P L E C A R E  

 16.05, 30.05, 20.06, 5.09, 19.09, 

3.10.2022 

 

T A R I F U L  I N C L U D E   

 4 nopți de cazare la hotel 3*, în 

Chișinău 

 Mic dejun și cină + un pahar de  apă 

și vin la masă 

 Vizite conform descrierii 

 Transport cu autocar/ microbuz 

modern, cu climatizare 

 Ghid însoțitor pentru întreaga 

perioadă 

 

T A R I F U L  N U  I N C L U D E  

 Asigurarea storno  

 Taxe și cheltuieli personale 

 Intrările la obiectivele turistice  

 Excursiile opționale 

 

E X C U R S I I  O P Ț I O N A L E  

N E I N C L U S E  Î N  T A R I F  

 Orheiul Vechi, Mănăstirea Curchi,  

Conacul Alecu Donici și Château 

Vartely: 25 euro/ persoană (intrările 

la obiectivele turistice nu sunt 

incluse) 

 

B O N U S U R I  S E N I O R  V O Y A G E  

C L U B  C A R D  

 Intrare la Turnul cu Apă din Chișinău 

 Intrare la Muzeul Sătesc din  

Avdarma 

 Pentru a putea beneficia de 

bonusurile Senior Voyage, cardul 

trebuie prezentat ghidului în 

momentul vizitării obiectivelor 

Republica Moldova este o destinație atipică. Pentru a o înțelege, dar mai ales 

simți, uită fostele atracții exotice care te-au impresionat, privește-o cu ochi noi, 

inima deschisă și nu încerca să o compari cu nimic. Vei pleca încărcat de emoție, 

amintindu-ți că lași în urmă nu tocmai o cunoștiință nouă ci un frate. Mizează 

pe cernoziomurile sale și puține sunt locurile în care vei savura bucate mai 

“bio” decât aici. Îți propune un drum inițiatic al vinului, peisaje cuceritoare, 

mănăstiri rupestre, istorie autentic-moldavă, o bucătărie locală răvășitoare, 

dar și refugii urbane greu de egalat. 

 

Ce te va încânta în această călătorie 

 Labirintul galeriilor kilometrice de la Cricova, veritabil oraș subteran 

 Bucatele tipic găgăuzești și curiozitățile comunității din Găgăuzia 

 Diversitatea lăcașurilor de cult moldave: de la schit la biserică de piatră, de la 

biserica mobilă la cea subterană și desigur inegalabilul magnetism al 

mănăstirilor rupestre 

 Conacul unei familii de boieri români, pe urmele fabulistului Alecu Donici 

 Orheiul Vechi cu amfiteatrul său natural săpat în stâncă de albia Răutului 

 Vizita în curtea și sufletul unei gospodării tradiționale din Butuceni 

 Panorama Chișinăului din vârful fostului Turn de Apă, azi muzeu al orașului 

 Graiul moldovenesc, atracție vie, unele cuvinte atingând prin arhaismul lor 

corzi sensibile 

 

Program 

 Ziua 1: București – Mănăstirea Căpriana - Valea Morilor - Chișinău 

(aprox. 440 km)  

Pornim din București dis-de-dimineaţă și ne îndreptăm spre Republica 

Moldova. Trecem granița prin punctul vamal Albița și ne familiarizăm cu 

pitoreștile raioane ale Moldovei, printr-o oprire la Strășeni, ținut deluros 

acoperit de codrii Lăpușnei de altădată. Vizităm mănăstirea Capriana, 

complexul monahal cu istorie zbuciumată și ctitori iluștri (de la Mușatini la 

Vasile Lupu sau Alexandru Lăpușneanu). Chișinăul, ne va fi gazdă pentru 

următoarele 4 nopți. După cazare și cină, luăm la pas unul dintre cele mai 

fascinante parcuri ale orașului, Valea Morilor. Proiect transfrontalier recent 

finalizat, parcul este pentru localnici și turiști deopotrivă o tentație în sine, 

incluzând în același spațiu atracții și posibilități de petrecere a timpului liber 

diverse: plajă artificial - amenajată, trasee prin pădurea de foioase și conifere 

sau plimbări cu hidrobicicleta pe lac De neratat așadar senzația brizei plăcute 

de pe faleză sau pur și simplu bucuria de a-i asculta pe numeroșii tineri 

muzicieni veniți aici în căutarea faimei, publicului sau a vreunei scene ad-hoc! 
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B I N E  D E  Ș T I U T   

 Plecările pe acest program se fac din 

București, dimineața la 7.00, de la 

Terminalul MementoBUS, situat în 

spatele Autogării IDM, vis-à-vis de 

Magazinul IDM și Gara Basarab 

(acces dinspre Șos. Orhideelor/ Pod 

Basarab).  

 Turiștii se vor prezenta la locul de 

îmbarcare cu cel puțin jumătate de 

oră mai devreme față de orele de 

plecare menționate.  

 Autocarele/ microbuzele 

transportatoare sunt moderne, 

echipate cu sistem audio-video, aer 

condiționat, scaune rabatabile.  

 Așezarea în autocar/ microbuz va fi 

realizată de către ghidul însoțitor 

conform diagramelor de îmbarcare 

(în funcție de ordinea înscrierii 

turiștilor).  

 Autocarul/ microbuzul face popasuri 

la aproximativ 3 ore.  

 Îmbarcarea/debarcarea turiștilor din 

microbuz/ autocar se face doar la 

stațiile autorizate de pe traseu.  

 Deși se fac toate eforturile pentru a 

opera tururile cum sunt prezentate, 

în unele ocazii (condiții meteo 

nefavorabile, drumuri blocate, etc.), 

poate fi necesar să facem modificări 

la traseu sau ordinea obiectivelor din 

itinerar, fără a se afecta structura 

generală a programului. 

 Grupul minim pentru a se organiza 

acest program sau excursia opțională 

este de 20 persoane.  

 Excursia opțională se achită la ghid, 

în lei, la cursul BNR din ziua 

respectivă.  

 Senior Voyage Club Card se acordă 

contra cost (25 euro/card) la 

achiziționarea oricărui pachet Senior 

Voyage. Cardul este nominal și 

valabil pe o perioadă de 2 ani de la 

data emiterii.  

 Tarifele excursiilor opționale includ 

transportul cu autocarul pe traseul 

indicat și ghidajul.  

 În cazul în care nu este altfel 

menționat, excursiile opționale nu 

includ vizite interioare ale 

obiectivelor, degustări sau mese de 

prânz. 

 Recomandăm îmbrăcăminte 

adecvată pentru vizita la Cricova, 

unde temperaturile sunt mai 

scăzute. 

 Ziua 2: Galeriile Cricova și turul orașului Chișinău (40 km) 

Despre Cricova, se spune că este cel mai vesel posibil popas. De ce nu ne-am 

începe atunci ziua chiar cu vizita faimosului oraș subteran? Subsolurile Cricova 

se laudă cu 120 km de drumuri labirintice, dintre care 60 sunt utilizate pentru 

depozitarea vinului. Facem un tur al galeriilor importante și, desigur, opțional, 

degustare de vinuri. Continuăm cu o plimbare relaxată prin Chișinău, orașul de 

cretă albă, cum este supranumită Capitala. Turul extins este ocazia perfectă de a 

admira un oraș nou, reconstruit în proporție de 70% după cel de-al Doilea 

Război Mondial, cu vădite influențe sovietice, dar și clădiri patrimoniu. Atingem 

punctul zero al orașului și admirăm printre altele Arcul de Triumf, Palatul 

Parlamentului, Grădina Publică Ștefan cel Mare, Sala cu Orgă, vechiul pension al 

principesei Dadiani, azi Muzeu de Artă, Primăria sau Turnul de Apă. Încheiem 

ziua îndulcindu-ne cu o oprire la magazinul fabricii Bucuria în căutarea 

bomboanelor care au înveselit cândva, și continuă sa o facă, amintirile tuturor. 

 

 Ziua 3: Hâncești – Comrat – Satul găgăuzesc Avdarma (aprox. 240 km) 

După un mic dejun copios, de unde nu vor lipsi plăcintele tradiționale aperitiv, 

pornim înspre inima Republicii Moldova, raionul Hâncești. Aici pășim nu 

pragul, ci pragurile! Palatului Manuc Bey, dat fiind că ni se deschid porțile unui 

grandios complex architectural ridicat de celebrul și controversatul diplomat 

Manuc Bey. Invocăm poveștile ce-l au în obiectiv pe negustorul și dublul-agent 

al politicilor imperiale ruse și otomane, vizitând Palatul, ridicat în spiritul 

clasicismului francez. Și pentru că presa străină a stipulat la capitolul curiozități 

cele două regiuni autonome ale Republicii Moldova: Transnistria și Găgăuzia, 

nu puteam ocoli oportunitatea de privi îndeaproape una dintre ele. Ne 

îndreptăm așadar înspre stepa Bugeacului, în Basarabia istorică, unitate 

teritorială cunoscută azi drept Găgăuzia. Facem un popas în capitala regiunii, 

Comrat, unde bifăm Catedrala, piațeta Lenin și un punct de desfacere al 

vinurilor licoroase marcă a regiunii. În căutarea detaliilor despre interesantul 

popor de origine turcica, dar creștinat prin religie, ne continuăm drumul spre 

satul Avdarma. Un “sat” cu toate ulițele asfaltate, Cămin Cultural, un Memorial 

de neratat, o bijuterie de biserică ortodoxă sau școală cu atelier în care tinerii 

încă se mai declară atrași de traforaj. Înțelegem mai bine istoria și cultura 

poporului găgăuz, ascultând informațiile ghidului din muzeul abil documentat 

și celebrăm călătoria printr-un prânz (extracost) și un dans tradițional.  

 

 Ziua 4:  Orheiul Vechi - Mănăstirea Curchi – Conacul Alecu Donici – 

Château Vartely (aprox. 200km) 

Azi vă invităm să participați la excursia opțională (extracost). Vom acorda o 

atenție sporită raionului Orhei și ne începem ziua cu o destinație inedită: 

conacul familiei boierești Donici, locul copilăriei fabulistului, înzestrat de 

Eminescu cu apelativul “cuib de înțelepciune”. Ne continuăm traseul și oprim în 

Raiul de la Curchi, mănăstirea înconjurată de arbori seculari contemporani lui 

Ștefan cel Mare și votată drept cea mai frumoasă din întreaga Basarabie. Ne 

avântăm apoi spre ulițele albe, străjuite de gospodări țărănești pictate în cel 

mai senin albastru, ale satului-sit Butuceni. Ne refacem forțele la un pahar de 

vin și-o plăcințică (extracost) la o gospodărie din sat și urcăm spre biserica 

rupestră, una dintre sutele de chilii săpate de călugări în stâncile calcaroase. 

Privim Răutul, afluent al Nistrului, de la înălțimea balconului natural de piatră 

și ne minunăm de numeroasele cochilii și scoici inserate, dovadă a, cândva 

prezentei aici, mări Sarmatice. Luăm la final și pulsul uneia dintre cele mai bine 

cotate vinării artizanale locale, Chateau Vartely.  

 

 Ziua 5: Chișinău - Mănăstirea Condrița - București (aprox. 470 km) 

De la moldoveni nu-ți poți lua rămas bun oricum, astfel încât am inclus în 

program o ultimă oprire. Intrăm în spațiul intim al fabricuței de lumânări de la 

Mănăstirea Condrița și savurăm un ceai aromat facut din plantele ce cresc în 

chiar perimetrul mănăstirii. Ne îndreptăm apoi spre vama și ajungem la 

București undeva în cursul serii. 
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R E D U C E R I & S U P L I M E N T E  

 Supliment SGL: 50 euro 

 Reducere a 3-a persoană: 10 euro 

 Copil 0-2.99 ani: gratuit 

 Copil 3-11.99 ani: plătește doar 50 

euro (în cameră cu 2 adulți, fără pat 

suplimentar) 

 Persoanele cu vârsta sub 55 ani 

beneficiază de aceleași tarife la 

programele Senior Voyage România 

 

O B S E R V A Ț I I   

 Tariful afișat este pentru loc în 

cameră dublă. 

 Unitatea de cazare menționată în 

acest program poate fi modificată, în 

acest caz agenția oferind o 

alternativă similară. 

 Ca urmare a pandemiei 

coronavirusului, partajalele nu pot fi 

onorate in 2022. 

 

 

P U N C T E  D E  Î M B A R C A R E  

 București, Buzău, Focșani 

 

Hotel Europa 3 
www.hotel-europa.hotel-chisinau.com 

 Localizare 

Hotel Europa este situat aproape de zona centrală din Chișinău, lângă Teatrul 

Național de Operă și Balet, Catedrala Nașterea Domnului și Muzeul Național 

de Arheologie și Istorie al Moldovei. 

 

 Facilitățile hotelului 

Restaurantul hotelului servește specialităţi moldoveneşti, iar dimineaţa oferă 

un bufet mic dejun. La barul din hol sunt disponibile gustări uşoare, cafea şi 

băuturi. 

 

 Facilitățile camerelor 

Camerele confortabile şi spaţioase ale hotelului sunt dotate cu tot necesarul 

pentru o vacanță relaxantă. Toate camerele sunt mobilate elegant și oferă TV 

prin cablu, internet Wi-Fi, aer-condiționat, telefon și minibar. Baia privată are 

cadă sau cabină de duş și uscător de păr. 

  

  

 

 

 

 

 
află mai multe pe 

https://christiantour.ro/programe-senior-voyage 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 


