Mołdawia – narodziny wina…

Mołdawia – narodziny wina… - 6 dni
Podróż autokarem

Dzień 1: Droga na południe…
wyjazd we wczesnych godzinach porannych
przejazd przez Polskę
obiadokolacja
nocleg w okolicach Przemyśla

Dzień 2: Kiszyniów
śniadanie
wyjazd w kierunku Mołdawii
przyjazd do Kiszyniowa
zakwaterowanie w hotelu
obiadokolacja w restauracji
nocleg

Dzień 3: Kiszyniów, Milestii Mici
śniadanie w hotelu
panoramiczna wycieczka po Kiszyniowie trudno znaleźć bardziej zielone, atrakcyjne i
gościnne miasto. Można to łatwo udowodnić
podczas wycieczki panoramicznej, podczas
której można zobaczyć główne kulturalne,
historyczne i handlowe miejsca Kiszyniowa.
Ważną rolę w rozwoju architektury odegrał
słynny architekt Bernardazzi
wycieczka do Muzeum Przyrodnictwa i
Etnografii - które zostało zbudowane w 1905
roku w stylu orientalnym, co jest unikalną
budowlą tego rodzaju w Mołdawii. Tutaj zostały
zorganizowane pierwsze ogrody botaniczne w
Mołdawii. Obok prawie 10.000 eksponatów w
zbiorach muzeum, zwiedzający mogą zobaczyć
szkielet dinozaura Gigantisimus, słynne skarby
archeologiczne, dywany Bessarabii z XIX wieku
i inne ciekawe rzeczy
przejazd z Kiszyniowa do Winiarni Milestii Mici
zwiedzanie i degustacja wina w Winiarnie
Milestii Mici – to jedyne miejsce na świecie,
gdzie autobusem lub samochodem można
zjechać do 80 m głębokości pod ziemię gdzie
znajdują się największe na świecie zbiory wina,
200 km trasa podziemnych ulic tworzy
największą sieć jaskiń kiedykolwiek zrobionych
przez człowieka. Dzięki imponującej kolekcji
ponad 2 mln butelek, Milestii Mici została
wymieniona w księdze Guinessa jako
największa piwnica wina na świecie. Można tu
poczuć się królem, siedząc koło kominka,
rozkoszując się 20-30-letnim winem i
potrawami kuchni narodowej
powrót do Kiszyniowa
czas wolny na zakupy - w Kiszyniowie jest dużo
miejsc gdzie można kupić jakieś pamiątki z
Mołdawii. Można zacząć od Placu Teatralnego
„Mihai Eminescu”, gdzie kupić można różne
wyroby i pamiątki, zrobione ręcznie, dobrymi
miejscami na zakupy są też centra handlowe
“Sun City”, “Grand Hall” i “Jumbo” oraz
“Malldova” mall
przejazd do restauracji
obiadokolacja w restauracji
powrót do hotelu
nocleg

Dzień 4: Dubasari, Cricova
śniadanie w hotelu
przejazd do Dubasari
zwiedzanie i degustacja wina w Winiarnie
Buchetul Moldovei – w czasach ZSRR
mołdawskie wino o nazwie “Buchetul Moldovei”
(Bukiet Mołdawii) było jednym z najbardziej
rozpoznawalnych na rynku. Ten wermut jest
starszym bratem włoskiego “Martini”. Zawiera
ekstrakty koło dwudziestu lokalnych roślin (np.:
rumianek, melisa, kolendra, kwiaty lipy) ale
najważniejszym jest piołun
przejazd do Cricova - zwiedzanie i degustacja
wina w Winiarnie Cricova W podziemnych
galeriach Cricova można zobaczyć ponad
siedemdziesiąt ulic o powierzchni prawie 53 ha,
każda nosząca dionizyjską nazwę: Sauvignon,
Cabernet, Cahor. Tutaj znajduje się jedna z
najstarszych butelek wina w Mołdawii, datując
na 1902 r. Historia, która jest zawsze
opowiadana, związana jest z rosyjskim pilotem
Jurijem Gagarinem, który podczas wizyty w
1966 roku, mocno się upił, zabłądził i nie
znalazł wyjścia. Wyszedł następnego dnia, po
spędzonej nocy w pokoju degustacyjnym, który
obecnie nosi jego imię. W jednym z
luksusowych pokojów degustacyjnych kilka lat
temu były prezydent Rosji Władimir Putin
świętował swoje 50 urodziny
przejazd do hotelu w Kiszyniowie
czas wolny
obiadokolacja w restauracji
nocleg

Dzień 5: Orheiul Vechi
śniadanie w hotelu
przejazd z Kiszyniowa do Orheiul Vechi
zwiedzanie Orheiul Vechi – starożytny
amfiteatr - resztki pierwszych osad ludzkich,
które mają kilkadziesiąt tysięcy lat, znaleziono
tutaj w kamiennych jaskiniach. Na skalistym
wzgórzu są ruiny gockich (przodkowie
Mołdawian) fortyfikacji i kalendarza, który pełnił
rolę sanktuarium na obchody świąt religijnych i
rytuałów w tej prehistorycznej społeczności,
zobaczyć tu można zakole rzeki Raut,
wykopanego z formie kanionu w warstwach
wapienia dawnego morza Sarmatia około 14
milionów lat temu
obiad
wyjazd do Polski
nocleg tranzytowy

Dzień 6: Droga na północ
śniadanie
przejazd przez Polskę
zakończenie imprezy

Cena ustalana indywidualnie na życzenie Klienta - zapytaj o cenę .

Cena objemuje
5 noclegów w pokojach 2 i 3 osobowych
hotele 3*
5 śniadań, 5 obiadokolacji
obsługa przewodnicka i pilocka
ubezpieczenie NNW i KL, składka TFG
transport - autokar, dwóch kierowców,
DVD– cała trasa wycieczki, trasę
przejazdu ustala pilot

Cena nie objemuje
biletów wstępów - ok. 80 euro/osoby
napojów do obiadokolacji
dopłat do pokojów 1 osobowych
dodatkowego wyżywienia
napiwków
wydatków osobistych
innych opcjonalnych usług

Uwagi : Istnieje możliwość wynajęcia systemu słuchawkowego Tour Guide.
Powyższy program jest propozycją, którą można modyfikować.
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów.
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