MOŁDAWIA z Gagauzją i Naddniestrzem - wyprawa
Trasa: Kiszyniów – Curchi – Orheiul Vechi – Cricova –
Gagauzja (Komrat) – Besalma – Capriana – Milestii Mici –
Tipowa – Soroki – Naddniestrze (Bender – Tyraspol) - Purcari

Zapraszamy do Mołdawii, która słynie ze wspaniałych klasztorów i licznych winiarni,
oferujących doskonałe wina oraz największych piwnic podziemnych w Milestii Mici.
Wyjątkowym doświadczeniem będzie zapewne wizyta w Transnistrii - Naddniestrzańskiej
Republice Mołdawskiej, będącej separatystycznym organizmem politycznym,
nieuznawanym przez żadne państwo świata. Wrażeń dostarczy również wizyta na
Terytorium Autonomicznej Gagauzji, której mieszkańcy mają swój hymn, flagę, godło,
wyznają prawosławie.
Największe atrakcje:
 Kompleks Orheiul Vechi
 Słynne piwnice Cricova
 Terytorium Autonomicznej Gagauzji
 Najstarsze klasztory Mołdawii
 piwnice Milestii Mici
 Naddniestrzańska Republika Mołdawska
 wytwórnia win Purcari
Termin:
26.04 – 02.05.2019r.
15.09 – 21.09.2019r.

Cena:
4 190 zł
4 190 zł

PROGRAM WYJAZDU
Dzień 1 Warszawa – Kiszyniów (-/-/-)
Wylot z Warszawy, przelot do Kiszyniowa. Po przylocie zwiedzanie stolicy Mołdawii - Łuk
Triumfalny, Cerkiew Narodzenia Pańskiego i Bulwar Stefana Wielkiego, budynek Opery,
Pałac Prezydencki, Teatr Główny, objazd miasta. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie i
nocleg w Kiszyniowie.
Dzień 2 Curchi - Orheiul Vechi – Crikova (S/-/-)
Przejazd do miejscowości Curchi, słynącej z pięknego klasztoru, który sprawia wrażenie
twierdzy. Zobaczymy kompleks klasztorny Orheiul Vechi, wykutą w skale cerkiew,
dzwonnicę, wykopaliska osiedla Daków (V – III w. p.n.e.). Na koniec zwiedzanie piwnic w
Cricova, które zostały założone na bazie istniejących podziemnych korytarzy, wykutych w
zboczu rzeki Ichiel. W tutejszych piwnicach znajduje się sławna kolekcji win Hermanna
Goeringa. Powrót na nocleg do Kiszyniowa.
Dzień 3 Gagauzja (Komrat) – Besalma (S/-/-)
Tego dnia czeka nas fascynująca wycieczka do Terytorium Autonomicznego Gagauzji,
którego mieszkańcy mają swój hymn, flagę, godło, wyznają prawosławie – jest to grupa
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etniczna będąca potomkami średniowiecznych plemion tureckich. Gagauzja ma własny
parlament i uniwersytet Spacer po Komrat – stolicy Autonomii Gagauskiej. Następnie
przejazd do Besalma - zwiedzanie Muzeum Historii i Etnografii Gagauzów. Wizyta w
miejscowości, gdzie hodowane są słynne kłusaki orłowskie – rasa koni powstała w Rosji w
XVIII wieku. Powrót na nocleg do Kiszyniowa.
Dzień 4 Capriana – Milestii Mici (S/-/-)
Przejazd w kierunku Capriana i zwiedzanie jednego z najważniejszych i najstarszych
klasztorów Mołdawii, pełniącego przez wieki funkcję siedziby biskupów. Następnie wizyta
w największych na świecie podziemnych piwnicach w Milestii Mici, wydrążonych w
miękkim wapieniu 80 m pod ziemią. Tu znajduje się największa na świecie kolekcja win
wpisana do Księgi rekordów Guinnessa. Powrót na nocleg do Kiszyniowa.
Dzień 5 Tipowa – Soroki (S/-/-)
Przejazd do Tipowa i zwiedzanie kamiennego zespołu klasztornego, założonego w VI
wieku, wydrążonego w wapiennym klifie, gdzie według legendy miał miejsce ślub Stefana
Wielkiego i Marii de Mangop. Następnie przejazd do Soroki, jednego z najpiękniejszych i
najstarszych mołdawskich miast, powstałego wokół fortecy na łuku Dniestru, uważanego
za stolicę mołdawskich Cyganów. Zwiedzanie zamku w łuku Dniestru zbudowanego na
planie okręgu przez Stefana III Wielkiego, spacer po dzielnicy cygańskiej. Powrót na
nocleg do Kiszyniowa.
Dzień 6 Naddniestrze (Bendery – Tyraspol) – Purcari (S/-/-)
Wyjazd w kierunku Transnistrii - Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej, będącej
separatystycznym organizmem politycznym, nieuznawanym przez żadne państwo świata,
posiadającym własny parlament, siły zbrojne, znaczki, walutę. Jadąc do/z Naddniestrza
przekracza się granicę (kontrola paszportowa). Zwiedzanie wzniesionej w XV – XVI w.
twierdzy w Benderach, która należała do Turcji i gdzie powstała „Konstytucja Benderska”
w 1711r., uznawana za pierwszą konstytucję Ukrainy. Przejazd do Tyraspola, miasta
będącego ostatnim żywym skansenem komunizmu w Europie, gdzie budynki reprezentują
formę sowieckiego socrealizmu, a na ulicach liczne są pomniki wychwalające odwagę
żołnierzy rosyjskich. Spacer po mieście oraz wizyta w fabryce wódek i koniaku „Kvint”,
uchodzącego za najlepszy tego typu trunek w Europie Wschodniej. Następnie przejazd do
Purcari, słynnej wytwórni win, zwycięzcy światowych mistrzostw winiarskich. Tutejsze
„Negru de Purcari” od wielu lat jest dostarczane na brytyjski dwór królewski. Odwiedzimy
winnicę, której powierzchnia zajmuje blisko 300 ha. Powrót na nocleg do Kiszyniowa.
Dzień 7 Kiszyniów – Warszawa (S/-/-)
Po śniadaniu transfer na lotnisko, przelot do Warszawy.
Cena obejmuje:
 przelot na trasie Warszawa/Kiszyniów/Warszawa,
 noclegi w hotel 4* w Kiszyniowie - wg lokalnej kategorii (dopłata do pokoju 1-os.
195 EUR),
 wyżywienie wg programu (6 śniadań)
 transfery i przejazdy podczas zwiedzania,
 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem,
 pilota/tłumacza ze strony B.P. Łachmański Travel,
 opłatę wjazdową Mołdawii oraz lokalne podatki i opłaty rządowe,
 ubezpieczenie KL i NNW w SIGNAL IDUNA Polska
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Cena nie obejmuje: innych posiłków oraz napojów do posiłków, biletów wstępu – ok. 100
EUR, napiwków, wydatków osobistych, opłat za filmowanie i fotografowanie, składki na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł/os.
UWAGA - Kalkulacja dla grupy min. 08.osób płacących. Kolejność zwiedzania może się
zmienić. Program może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego
uzgodnienia. Ostateczna cena biletu lotniczego z dnia wystawienia. Istnieje możliwość
wprowadzenia zmian w cenach biletów wstępu.
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