Program Ramowy wyjazdu do Mołdawii
13-19.08.2016
1 dzień: WARSZAWA –
KISZYNIÓW
Zbiórka
na
lotnisku
w Warszawie.
14.30 Przelot do Kiszyniowa.
Zakwaterowanie w hotelu.
Zwiedzanie miasta, m.in. m.in.
Łuk
Triumfalny,
Cerkiew
Narodzenia Pańskiego i Bul war
Stefana
Wielkiego.
Kolacja w restauracji serwują cej
kuchnię
mołdawską.
Nocleg w hotelu.

2 dzień: KISZYNIÓW – ORHEIUL VECHI – CRICOVA – KISZYNIÓW
Śniadanie. Przejazd do miejscowości Curchi, słynącej z pięknego Monastyru,
sprawiającego wrażenie twierdzy dzięki otaczającym go wysokim murom. Wizyta
w położonym na skalnej grzędzie kompleksie klasztornym STARE ORHEI (Orheiul
Vechi). Zobaczymy kutą w skale cerkiew, malowniczo położoną dzwonnicę i pieczary
klasztoru z XII-XVIII wieku. Nieopodal znajdują się także wykopaliska starożytnego
osiedla Daków: V-III w. p.n.e. Unikatowy w skali światowej klasztor w Starym Orhei,
wykuty w wapiennej skale, zyskał nazwę skansenu Mołdawii. Na niewielkim obszarze
zobaczyć tu można wiele typowych dla tego kraju elementów: tradycyjną wiejską
kulturę, malownicze cerkwie, meandrującą rzekę, biel skał i soczystą zieleń stepów.
Warsztaty tradycyjnej kuchni mołdawskiej. Chętni będą mogli własnoręcznie
przygotować m.in. placintę i mamałygę. Dobry nastrój pomoże utrzymać kieliszek
miejscowego wina. Obiad wliczony w cenę.
Po
południu
wizyta
w słynnym zakładzie
winiarskim w CRICOVA
– posiada on drugie co
do wielkości piwnice
winne–130 km podziem nych tuneli, galerii i sal
de gustacyjnych! Każdy
tunel przypomina ulicę
i ma swoją nazwę
pochodzącą od gatunku
wina, które tam leżakuje;
np. Feteasca, Cabernet.
W piwnicy znajduje się
sławna
kolekcji
win
Hermanna Goeringa;
najstarsza butelka zawiera napój z 1902 roku! Miejsce słynie też z tego, że wśród
tutejszych korytarzy w czasie swojej wizyty w 1966 r. zabłądził Juri Gagarin,
a Władimir Putin świętował swoje 50. urodziny. Tradycyjna mołdawska kolacja

w winnicy Cricova z degustacją wina (6 rodzajów). Menu kolacji: mołdawskie
przekąski (pomidory, ogórki, bułgarski ser, masło), półmisek z mięsami (gotowana
wieprzowina, kiełbaski z kurczaka ), polenta z duszoną wołowiną, ser kozi, tradycyjne
ciasto z serem lub jabłkami, pieczywo, woda. Powrót do Kiszyniowa. Powrót do
Kiszyniowa na nocleg.
3 dzień: KISZYNIÓW – KOMRAT (Gagauzja) – BESALMA – KISZYNIÓW
Śniadanie. Wycieczka do Autonomicznego Regionu Gagauzji. Gagauzowie są
grupą etniczną pochodzenia tureckiego wyznającą prawosławie, posiadają własny
hymn, godło i flagę. Gagauzja ma nawet swój uniwersytet, na którym oprócz
miejscowej młodzieży można spotkać studentów z Turcji. Wizyta w stolicy Gagauzji,
mieście Kamrat. Przerwa na obiad w gaugaskiej restauracji, w której są serwowane
tradycyjne potrawy oraz wino domowej produkcji. Następnie przejazd do wsi
Besalma. Zwiedzanie Muzeum Historii i Etnografii Gagauzów. Odwiedzimy też jedną
z miejscowości, gdzie hodowane są słynne kłusaki orłowskie, co szczególnie
zainteresuje miłośników szlachetnych koni. Dalsza podróż w stronę Kiszyniowa na
nocleg.
4
dzień:
KISZYNIÓW
–
KAPRIANA – MILESTII MICI –
KISZYNIÓW
Śniadanie. Zwiedzanie klaszto ru
Kapriana,
jednego
z najpiękniejszych zabytków
Mołdawii. Następnie przejazd
do
willi
Manuc
Bei
–
armeńskiego zamożnego kupca
i
dyplomaty,
zasłużonego
w
negocjacjach
podczas
podpisy - wania Traktatu w
Bukareszcie zawartego między
Imperium Rosyjskim a Impe rium Osmańskim.
Wizyta w MILESTII MICI – największej na świecie piwnicy winnej (wpisanej do Księgi
rekordów Guinnessa). Wykute w skale korytarze mają 200 km długości! Zwiedzanie
piwnic winnych połączonych z degustacją wina (6 rodzajów wina) oraz regionalny
obiad – menu: wybrane zimne przekąski, kurczak z rożna z sałatką, ziemniaki,
owoce, pieczywo, woda. Możliwość zakupienia różnych gatunków wina. Powrót do
Kiszyniowa.
5 dzień: KISZYNIÓW – TIPOWA – SOROKI – KISZYNIÓW
Śniadanie. Wizyta w klasztorze Tipowa, jednym z najstarszych monastyrów
w Mołdawii. W okolicy znajdują się bardzo malownicze tereny, z licznymi
tu wodospadami. Następnie przejazd do miejscowości SOROKI (Soroca) – jedno
z najstarszych i najładniejszych miast Mołdawii, wyrosło wokół słynnej fortecy na łuku
Dniestru. Zwiedzanie imponującej twierdzy Stefana Wielkiego pochodzącej z XVI w.
Na przestrzeni stulecie zamek w Sorokach przechodził z rąk do rąk. W pewnym
momencie należał do Polski. Spacer po dzielnicy cygańskiej. Soroki są stolicą
mołdawskich Romów. Na wysokim brzegu rzeki wznoszą się ich malownicze pałace.
Być może uda nam się spotkać słynnego króla Cyganów. Obiadokolacja w rosyjskiej
restauracji – tradycyjne dania kuchni rosyjskiej. Powrót do Kiszyniowa na nocleg.

6 dzień: KISZYNIÓW – BENDERY –
TYRASPOL
(Naddniestrze)
–
PURCARI – KISZYNIÓW
Śniadanie, przejazd do Bender
i zwiedzanie tutejszej monumentalnej
twierdzy – wzniesiona na przełomie
XV i XVI wieku była świadkiem
licznych wojen. Przez długie lata
należała do Turcji. Tu w 1711 r.
powstała
głośna
„Konstytucja
Benderska” – uznawana za pierwszą
konstytucję Ukrainy.
Następnie zwiedzanie TYRASPOLA – położone na lewym brzegu Dniestru, od roku
1991 pełni funkcję stolicy samozwańczej Republiki Naddniestrza.
Naddniestrze uznawane jest za relikt
okresu sowieckiego (odwołuje się
do historii ZSRR, nadal przy siedzibie
prezydenta wznosi się pomnik Lenina).
Ale jest to jednocześnie nowoczesne,
bogate miasto. W Tyraspolu znajduje się
znana wytwórnia koniaków KVINT,
z ponad 118 letnią tradycją. Zwiedzanie
Fabryki KVINT połączone
z degustacją koniaków – spróbujemy
6 rodzajów koniaków w tym
najstarszy 15-letni, drobne przekąski
serwowane podczas degustacji.
Wizyta w przyzakładowym sklepie, możliwość zakupu wyjątkowych trunków.
Republika Naddniestrza jest niepodległym państwem, ale nieuznawanym przez
żaden kraj na świecie. Jego obszar to teren dawnych rubieży I Rzeczpospolitej.
Tu znajduje się np. Raszków, znany z kart „Pana Wołodyjowskiego”. Wjeżdżając
do i wyjeżdżając z Naddniestrza przekracza się granicę (kontrola paszportowa).
Obiad w Tyraspolu (wliczony w cenę) w bardzo dobrej restauracji Kumaniok (kuchnia
ukraińska). Następnie przejazd do PURKARI, słynnej wytwórni win (zwycięzca
światowych mistrzostw winiarskich, laureat prawie 30 medali). Najbardziej znane jest
tutejsze Negru de Purcari – wino, które od lat trafia na stół królowej brytyjskiej. Wokół
winnicy roztacza się piękny krajobraz Dniestru. Degustacja. Powrót do Kiszyniowa
i nocleg.
7 dzień: KISZYNIÓW – WARSZAWA
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, pożegnalny spacer po Kiszyniowie, przejazd na
lotnisko.
Godz. 14.40 Wylot do Polski.

UWAGA:
Program jest ramowy (orientacyjny) np. godziny i kolejność realizacji poszczególnych punktów
programu lub niektóre godziny mogą ulec zmianie. Podane w programie odległości w kilometrach są
orientacyjne.

