
MOŁDAWIA – ŚLADAMI WINA I KONIAKU
03-08/09/2019

Jesteś smakoszem wina, koniaku i lubisz zwiedzać? Mołdawia to kierunek
dla Ciebie! To kraj, gdzie są największe na świcie piwnice winne, ciekawe
zabytki, rewelacyjna kuchnia oraz wspaniałe krajobrazy... Gdzie są gościnni
ludzie, gdzie jest miło i bezpiecznie.

1 dzień – 03/09/2019
Wyjazd  z  Jasła,  Krosna,  Sanoka.  Przejazd  przez:  Krościenko  –   Drohobycz
(zwiedzanie miasta rodzinnego B. Schulza). Krótki spacer po Stanisławowie.
Zwiedzanie miasta założonego przez Andrzeja Potockiego ze słynną Kolegiatą,
Katedrą  Ormiańską  i  Kościołem  Jezuitów.  Przejazd  do  Czerniowiec.
Obiadokolacja i nocleg.

2 dzień – 04/09/2019
Śniadanie.  Wyjazd  w  kierunku  granicy  ukraińsko-mołdawskiej.  Przyjazd  do
miejscowości  Bielce - zwaną „stolicą północnej Mołdawii”,  gdzie zobaczymy
katolicką  świątynię  św.  Archanioła  (zwaną  polskim  kościołem),  ormiańską
cerkiew  św.  Grzegorza  oraz  odwiedzimy  Dom  Polski.Obiad  –  kuchnia
mołdawska  z  winem.  Wyjazd  do  Winnicy  VartelyChataux,  połączony  ze
zwiedzaniem,  degustacją  win  mołdawskich i  możliwością  zakupu.
Zakwaterowanie w hotelu  w Kiszyniowe, kolacja, nocleg.

3 dzień – 05/09/2019
Śniadanie.  Przejazd do słynnej  winiarni Cricova –  składu win i  podziemnego
miasta.  To 120 km korytarzy wykutych w skałach,  „ulic” o nazwach gatunków
win.  Degustacja  i  możliwość  zakupu  wyśmienitych  win  jak  Chardonnay
i Cabernet.  Przejazd  do  rozległego,  zabytkowego  zespołu  archeologiczno-
krajobrazowego  OrheiulVechi położonego  w  malowniczej  dolinie  rzeki  Raut.
Obiad – kuchnia mołdawska z winem.  Zwiedzanie stolicy kraju  Kiszyniowa.
Zobaczymy  pomniki  Aleksandra  Puszkina  i  kultowego  mołdawskiego  króla
Stefana III Wielkiego, Łuk Triumfalny, cerkiew Narodzenia Pańskiego. Powrót do
hotelu w Kiszyniowie. Kolacja. Nocleg.



4 dzień – 06/09/2019
Śniadanie.  Wyjazd  na  wycieczkę  do  Naddniestrza.  Zwiedzanie  twierdzy
w miejscowości  Bendery.  W dalszej  kolejności  zwiedzanie  unikatowego
przedsiębiorstwa jesiotra i  naturalnego kawioru „Aquatir”.  Obiad.  Przejazd do
stolicy  republiki  Naddnieprzańskiej  –  Tyraspolu.  Zwiedzanie  miasta,  którego
współczesną  odsłonę  sięgającą  1792r.,  zawdzięcza  generałowi  rosyjskiemu
Suworowowi.  Zwiedzanie  fabryki  koniaków  KVINT połączone  z  degustacją.
Powrót do hotelu w Kiszyniowie. Obiadokolacja i nocleg.

5 dzień – 07/09/2019
Śniadanie. Wyjazd z hotelu. Przejazd w kierunku Ukrainy. Obiadokolacja. Nocleg
tranzytowy. 

6 dzień – 08/09/2019
Śniadanie. Powrót do miejsca zbiórki w godzinach wieczornych. 

Cena:  1450 zł  - cena skalkulowana dla grupy 40 os.

Wpisowe - w kwocie 350 zł płatne przelewem do 5 dni roboczych od zgłoszenia
Pozostałą kwotę- należy wpłacić do 25 dni przed rozpoczęciem wycieczki

Świadczenia zawarte w cenie: 
 przejazd autokarem
 2 noclegi tranzytowe
 3 noclegi w hotelu w Kiszyniowie*** (pokoje 2, 3 os. z łazienkami)
 5 śniadań
 5 obiadokolacji
 3 obiady w tym 2  z winem – kuchnia mołdawska
 degustacja win w winnicy Cricova
 degustacja win w Vartely Chataux 
 degustacja koniaków KVINT
 usługa pilota i lokalnego przewodnika
 usługa tłumacza
 ubezpieczenie NNW, KL (z włączeniem chorób przewlekłych do 60 r.ż) oraz

bagaż
 sprzęt tour guide
 opłata na TFG. 

Cena nie obejmuje:
 obowiązkowej płatności u pilota – 15 EURO/os

Wpłaty można dokonywać  na nasz numer konta bankowego
PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ODDZIAŁ W KROŚNIE   09 8642 1083 2002 8327 4846 0001


