Moldavija, potovanje v Sovjetsko zvezo 4 dni
Individualno potovanje
-

Moldavija – pozabljena dežela na prepihu med Romunijo in Ukrajino
Cricova – moldavski vinski paradiž
Tiraspol – vrnitev v čas Sovjetske zveze

Le malo Evropejcev je potovalo v Moldavijo. Čeprav ima metropola z več kot 800.000 prebivalci več prebivalcev
kot evropske prestolnice Oslo, Kopenhagen, Dublin ali Lizbona, jih v tej državi skoraj nihče ne pozna. Nočno življenje
se v Kišinjevu šteje za najboljše na celotnem kontinentu, čeprav si tega nihče v zahodni Evropi ne more predstavljati.
Toda čez dan?
Pokrajina Republike Moldavije je nežna, harmonična, pomirjujoča in popolna za pridelavo vina. Po razpadu
Sovjetske zveze je bilo ustvarjeno veliko blaga. Večinoma družinska podjetja, ki pogosto najemajo nekaj sob za
popotnike, ki radi uživajo ali preprosto iščejo prostor in mir. V vmesnem času pa mala podjetja ustvarjajo dostojno
pot, ki temelji na francoski tradiciji stiskanja vina. V sovjetskih časih je bila industrijska masovna proizvodnja določena
za celoten vzhodni blok. Moto je bil: bolj in slajše, tem bolje. Peneče vino "Schampanski" je bilo absolutno
najbolje prodajano. In kje vse to najbolje shranjujete? Pod zemljo, seveda. Na primer: v Cricovi.
Butuceni - počitnice v kulturnih dobrinah. "Na začetku sem povabil le nekaj prijateljev v Butuceni," se spominja
Botnaru. Eko vas z vizijo. "Dober glas se je nato razširil." Njegov načrt je deloval, zato je kupil več zapuščenih kmetij
in jih skrbno obnovil po zgodovinskem modelu. Dodana je tudi restavracija. "Sprva je stara kmetova žena še vedno
kuhala v svoji hiši, vlekla hrano v penzione in zelo dobro sprejela bogato domačo kuhinjo, zlasti s strani tujcev,". Prej
ali slej je morala obstajati restavracija, kjer so do danes na mizi le regionalne jedi s sestavinami ekološkega kmetijstva

POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM
Stil: Oskarjevo potovanje po želji
1. dan KIŠINJEV. Po opravljenih obmejnih formalnostih prevoz in panoramski ogled mesta. Kišinjev je glavno
upravno, znanstveno in kulturno središče Moldavije. Med ogledom boste odkrili zgodovino in kulturo mesta, kot so
stolnica Kristusovega rojstva, zvonik, slavolok, spomenik Stephena Velikega in podobno. Prijava v hotel. Nočitev. (H)
2. dan KIŠINJEV – izlet v ORHEIUL VECHI (BUTUCENI) in CRICOVA vinska klet. Zajtrk. Izlet proti
zgodovinskemu naselju Orheiul Vechi. Pisana apnenčasta vegetacija, puščavske jame, jamski samostan z meniškimi
stanovanji, tatarska in krščanska ruševina, cerkev sv. Marije in kamnit križ, ki se štejejo za čudežno, dajejo poseben
čar temu naselju. Izvirnost pokrajine Orheiul Vechi je tudi reka Răut, ki je bila izkopana v obliki kanjona v apnenčastih
plasteh nekdanjega Sarmatskega morja pred približno 14 milijoni let. Udeležite se kulinaričnega mojstrskega izziva
izdelave placinta ''tradicionalna pita''. Nato imate kosilo v Trebujeni gostišču v počitniški vasi Butuceni. Tu boste
doživeli lokalne specialitete, kot so "zeama", "mamaliga" in "scrob", skupaj s tradicionalnim pecivom in domačim
vinom. Prosti čas za samostojno pohajkovanje. Bivši odvetnik je izumitelj eko vasi Butuceni, približno 50 kilometrov
severno od Kišinjeva. V določenem trenutku si je zastavil vprašanje, odložiti službo v odvetniški pisarni in rehabilitirati
staro kmečko hišo v Butuceni. Ne bi smela ostati pri eni. Pri izbiri lokacije se je izkazalo za pravi zadetek. V prostem
času lahko uživate tudi v majhnem živalskem vrtu, ki se nahaja pri gostišču, hranite domače živali, naredite izvirne
fotografije podeželskega življenja ali pa se pogovarjate z lokalno skupnostjo. Prav tako se lahko organizira manjši
izlet na lokalni ovčarji. V popoldanskem času sledi vožnja v famozno vinsko klet Cricova. V podzemnih galerijah
Cricove boste videli preko sedemdeset ulic, ki pokrivajo površino skoraj 53 hektarjev. Dimenzije tega sistema si je
težko predstavljati. Z električnim vozičkom se spusti v zemljo. Globlje, levo, desno, spet desno, nato zanko in še
naprej navzdol. Kmalu izgubite vso orientacijo. Vsaka nosi Bacchic imena: Sauvignon, Cabernet, Cahor ... Tu lahko
občudujete eno najstarejših steklenic vina v Moldaviji iz leta 1902. Državni gostje so v Cricovi že nekaj let prejeli
lastno majhno skladišče, ki ga lahko polnijo po svoji volji. Zbirka nemške kanclerke Angele Merkel je videti precej
skromna. Naslednja vrata so bolj razkošne zaloge Vladimirja Putina, ki naj bi tu praznoval svoj 50. rojstni dan. Za
takšne priložnosti so tu ekskluzivni prostori 50 metrov pod zemljo. Jurij Gagarin, prvi človek v vesolju, naj bi v Cricovi
proslavil najbolj zlovešče. Šele po dveh celih dneh je kozmonavt končal svojo degustacijo. Obiščete še edinstveno

proizvodnjo penečega vina, kjer vam bo strokovni vodnik povedal o celotnem procesu proizvodnje penečih vin z
znamenito francosko metodo Champenoise. Vrnitev nazaj v Kišinjev in nočitev. (H, ZK, pokušina vina)
3. dan KIŠINJEV – izlet do TIGHINA trdnjave – TIRASPOL, vrnitev v čas Sovjetske zveze – KVINT
pokušina konjaka. Zajtrk. Vožnja do stare srednjeveške trdnjave Tighina, ki so jo prvi knezi Moldavije zgradili v
15.-16. Stoletju. Zasedli so jo leta 1538 (v kampanji, ki jo je vodil sultan Soliman Veličastni), okrepljena pa je bila
leta 1541 in tako postala središče otomanskega "raya" (v katerega so bile vključene okoliške moldavske vasi). Njeni
zidovi in zaobljeni stolpi so tu še danes. Nadaljevanju poti proti precej nenavadnemu izletu v Tiraspol v Pridnestrj.
Po drugi svetovni vojni regija Pridnestrj skupaj z Moldavijo je uradno postala del Sovjetske zveze in bila ustanovljena
kot Moldavska sovjetska socialistična republika leta 1947 s svojimi mejami, kot so danes. V Tiraspolu boste
dobesedno imeli priložnost potovati nazaj v čas ZSSR. Začeli boste z obiskom spomenika Vladimirja Lenina in
rezervoarjev, ki so ostali še od druge svetovne vojne, mestne hiše, spomenika slave, vojaškega muzeja,
rekreacijskega parka „Victory“. Zdelo se vam bo, kot da je mesto duh sovjetske preteklosti. Arhitektura prestolnice
ponuja zanimivo mešanico precej klasičnih in svetih zgradb ter redkih sovjetskih sklopov. Toda v Pridnestrju,
odcepljeni republiki na vzhodu države, ki ni priznana po mednarodnem pravu, ampak dejansko obstaja pod zaščito
Kremlja, lahko "Sovjetsko zvezo" doživite še bolje. Kosilo v lokalni restavracija (ukrajinska kuhinja). Po podoživetem
času sovjetske zveze nadaljujete pot naprej v Kvint. Sledi obisk destilarne “konjaka” z obvezno pokušino. Harmonija,
prefinjenost in tradicija so osnova najstarejših in najbolj pristnih duhov - Doina, Surpriznii, Suvorov in seveda 50letni »Cneazi Vitghenstein«. Ponudi se priložnost, da ste eden izmed ljudi, ki so poskusili te prefinjene konjake.
Vrnitev nazaj v Kišinjev. Namestitev in nočitev. (H, ZK, pokušina konjaka)
4. dan KIŠINJEV. Zajtrk. V skladu s časom vašega leta, ostane na voljo še nekaj časa za prosti čas v mestu za
morebitni obisk tržnice ali zadnje nakupe. (Z)
* Letalska vozovnica ni vključena v ceno potovanja. Okvirna cena povratne letalske vozovnice iz
Dunaja je od 230 eur.

Cena na osebo (2 osebi) v dvoposteljni sobi znaša:

od 850 EUR

Cena (najmanj 2 udeležencev) vključuje: nočitev v hotelu 4* (dvoposteljna soba), prehrano glede na oznake
pri vsakem dnevu potovanja (Z=zajtrk; K=kosilo), prevoze in oglede po programu, lokalno angleško govoreči vodnik
pri ogledih, vse vstopnine po programu, pokušina vina in konjaka, stroške priprave in organizacije potovanja.
Doplačila po želji (na osebo):
- odstopnina v primeru višje sile 4,05 % vrednosti potovanja,
- možnost večerje v lokalni restavraciji: 25 EUR.
DRUGI PODATKI:
VIZUM: Slovenci potrebujemo vsaj 6 mesecev veljaven potni list od konca potovanja.
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo
na vseh prodajnih mestih. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in jih v celoti sprejema.
MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.

