ОСІННІ МОТИВИ БЕСАРАБІЇ (Молдова, Україна)
Дати: 5-7.10.2012
Кількість учасників: 12-18 осіб

Подорож розрахована на поціновувачів культури, історії, пам’яток природи і, звісно, вина…
Пропонуємо глянути на Україно-Молдавське пограниччя зовсім по іншому, через призму
етнографічного минулого та сьогодення Бесарабії. Незвичайне, унікальне, смачне, захоплююче,
цікаве, оригінальне – такі епітети будуть супроводжувати нас цілу подорож.
1 день. МОЛДОВСЬКА БЕСАРАБІЯ – ПЕРШЕ ЗНАЙОМСТВО

Виїзд з Києва до Молдови (є можливість приєднання до групи у Вінниці). Перетин україно-молдовського
кордону (через річку Дністер) на поромі в районі Ямпіль/Сороки. Огляд фортеці Молдавського князівства в
Сороках (одна з чотирьох головних фортець Молдавського князівства), відвідування символічного монументу
«Свічка пам’яті» на високому панорамному місці над Дністром. За наявності часу – відвідування
багатоярусного скельного монастиря Ципова, розташованого на стрімкому березі Дністра. Переїзд в околиці
Кишинева. Поселення. Вечеря з дегустацією традиційної бесарабської кухні (опційно).
2 день. МОЛДОВА НА ДОЛОНІ: СТАРИЙ ОРХЕЙ І НАЙБІЛЬШІ У СВІТІ ВИННІ ПІДВАЛИ КРІКОВА

Сніданок. Екскурсія: Кишинів, столиця Республіки Молдова (1,5 години) – Старий Орхей (унікальний
природничо-археологічний та етнографічний комплекс, відомий з І тис. до н.е., 2 год) – Кепріана
(найвідоміший монастирський комплекс Молдови 15-19 ст.).
Опційні екскурсії: Крікова (найбільшими у світі винними підвалами, довжина яких сягає понад 60 км та
дегустація кріковських вин, бл.1,5 год) або Шато Вартелі (новий сучасний стилізований готельноетнографічний комплекс з дегустацією Шатовартельських вин). Повернення до готелю. Вечеря.
3 день. ВИНА МОЛДАВСЬКОЇ І УКРАЇНСЬКОЇ БЕСАРАБІЇ

Сніданок. Виселення з готелю. Переїзд в Українську Бесарабію. По дорозі відвідування маєтку Пуркарь з
дегустацією елітних пуркарських вин. Перетин молдово-українського кордону. Переїзд до Дністровського
лиману. Екскурсія по Білгород-Дністровській фортеці. Відвідування унікального в Україні Центру культури вина
в Шабо. Повернення до Києва.

Вартість програми на 1 особу 1297 грн
-

У вартість включено:
проїзд комфортабельним автобусом/мікроавтобусом від/до Києва;
ночівлі зі сніданками (2-3місне розміщення);
супровід гіда;
екскурсії;
страхування;

-

У вартість не включено:
вхідні квитки, дегустації;
опційні екскурсії (проводяться при наявності не менше половини бажаючих учасників).

-

-

Умови:
зголошення на дану Клубну програму приймається при оплаті не менше ніж 50% вартості (решта суми
оплачується перед початком подорожі);
при відмові за 10 днів до початку подорожі, повертається 50% вартості;
зголошення завершується за 7 днів перед початком подорожі;
учасник подорожі повинен мати з собою дійсний закордонний паспорт.
Контакти:
детальні інформації про Клубну подорож до Бесарабії можна отримати за телефонами: 0675068039 (Сергій
Підмогильний) або 0674961657 (Павло Приймич)
Про наші Клубні програми:
Ці програми розраховані на тих, хто часто і багато подорожує, а тому звертає увагу на бюджет. Такі мандрівки
також вирізняються насиченістю, тому вимагають енергії та позитивних емоцій. Їх тривалість переважно 2-4
дні, що, як правило, дозволяє не відриватись зайвий раз від роботи. Тематика Клубних подорожей
орієнтована на те, щоб подивитись нові, невідомі та маловідомі надзвичайні місця в Україні, саме тому ми
реалізуємо їх під гаслом «Завжди туди, де Ти не бував…».

www.terraincognita.info

