
   
 
 

Oferta pachete vizita si degustare, Cricova – 2018 
(pret pe persoana) 

 

Servicii Zile de lucru in 
intervalul orar  

9.00 - 15.00 

Zile de lucru 
In intervalul orar 

15.00 - 21.00. 
Sîmbata şi 

Duminica şi 
Sărbători 
oficiale. 

Pachetul „Social” («Социальный»). Nu include cinematograf!   

Excursia pe strazile subterane, sectia de maturizare a vinurilor de marca, sectia 
de producere a Spumantului clasic, Colectia Nationala si «Salii de Degustare». 
Destinat grupurilor organizate de elevi, studenți, pensionari, invalizi, 
participanți la conflictele militare din Transnistria, Afganistan (prin prezentarea 
legitimațiilor, sau a scrisorii din partea organizației de profil).  
Grupul poate fi însoțit de supraveghetori, persoane ce ajută la deplasarea 
grupului prin subteran care vor fi deserviți gratuit. Numărul de însoțitori nu 
poate fi mai mare de 10% din totalul grupului social, cu excepția persoanelor cu 
dezabilități (care pot fi însoțiți cu numărul necesar de persoane pentru o bună 
desfășurare a excursiei). 
Durata 1 ora. 

95 MDL 95 MDL 

Pachetul „Matinal” («Утренний») fara suvenir   

Excursia pe strazile subterane, sectia de maturizare a vinurilor de marca, sectia 
de producere a Spumantului clasic, Colectia Nationala si «Salii de Degustare». 
Pachetul acesta e valabil doar de luni pînă vineri la orele 9.00, excluzînd 
sărbatorile oficiale de stat. 
Durata 1 ora 10 minute. 

185 MDL  

Pachetul „Matinal” («Утренний») cu suvenir   

Excursia pe strazile subterane, sectia de maturizare a vinurilor de marca, sectia 
de producere a Spumantului clasic, Colectia Nationala si «Salii de Degustare». 
Pachetul acesta e valabil doar de luni pînă vineri la orele 9.00, excluzînd 
sărbatorile oficiale de stat. 
Se ofera suvenir: 1 sticla de spumant classic şi 1 sticlă de vin în ambalaj. 
Durata 1 ora 10 minute. 

335 MDL  

Pachetul „Oras subteran” («Подземный город»)  fara suvenir   

Excursia pe strazile subterane, sectia de maturizare a vinurilor de marca, sectia 
de producere a Spumantului clasic, vizitarea cinematografului, Colectia 
Nationala si «Salii de Degustare».  
Durata 1 ora 10 minute. 

350 MDL 450 MDL 

Pachetul „Oras subteran” («Подземный город») cu suvenir   

Excursia pe strazile subterane, sectia de maturizare a vinurilor de marca, sectia 
de producere a Spumantului clasic, vizitarea cinematografului, Colectia 
Nationala si «Salii de Degustare». 
Se ofera suvenir: 1 sticla de spumant classic şi 1 sticlă de vin roşu  în cutie. 
Durata 1 ora 10 minute. 

500 MDL 600 MDL 



Pachetul „Naţional” («Национальный») fara suvenir.   

Excursia pe strazile subterane, sectia de maturizare a vinurilor de marca, sectia 
de producere a Spumantului clasic, vizitarea cinematografului, Colectia 
Nationala si «Sali de Degustare».  
Degustarea a 4 tipuri de vin.  
Gustare: nuci,biscuiți, plăcinte, apă minerală.  
Durata 1 ora 30 min 

 
490 MDL 

 
590 MDL 

Pachetul „ Naţional ” («Национальный ») cu suvenir.   

Excursia pe strazile subterane, sectia de maturizare a vinurilor de marca, sectia 
de producere a Spumantului clasic, vizitarea cinematografului, Colectia 
Nationala si «Salii de Degustare». 
Degustarea a 4 tipuri de vin. 
Gustare: nuci,biscuiți, plăcinte, apă minerală.  
Se ofera suvenir: 1 sticla de spumant classic şi 1 sticlă de vin roşu  în ambalaj. 
Durata 1 ora 30 min 

 
640 MDL 

 
740 MDL 

Pachetul „Profesional” («Профессионал») fara suvenir   

Excursia prin strazile subterane, sectia de maturizare a vinurilor de marca, 
sectia de producere a Spumantului clasic, vizitarea cinematografului, Colectia 
Nationala si «Salii de Degustare».  
Degustarea a 7 tipuri de vin.  
Gustare: platou cu cascaval, apa minerala.  
 
Durata 1 ora 50 min 

 
650 MDL 

 
750 MDL 

Pachetul „Profesional” («Профессионал») cu suvenir   

Excursia prin strazile subterane, sectia de maturizare a vinurilor de marca, 
sectia de producere a Spumantului clasic, vizitarea cinematografului, Colectia 
Nationala si «Salii de Degustare».  
Degustarea a 7 tipuri de vin.  
Gustare: platou cu cascaval, apa minerala.  
Se ofera suvenir: 1 sticla de spumant classic şi 1 sticlă de vin roşu  în ambalaj. 
 
Durata 1 ora 50 min 

 
800 MDL 

 
900 MDL 

Pachetul „Traditional” («Традициональный ») fara suvenir.   

Excursia prin strazile subterane, sectia de maturizare a vinurilor de marca, 
sectia de producere a Spumantului clasic, vizitarea cinematografului, Colectia 
Nationala si «Salii de Degustare».  
Degustarea a 8 tipuri de vin.  
Gustare: Meniu 1, apa minerală, ceai/cafea. 
 
 Durata 2 ore 

 
1.499 MDL 

 
1.599 MDL 

Pachetul „Traditional” («Традициональный»)cu suvenir.   

Excursia prin strazile subterane, sectia de maturizare a vinurilor de marca, 
sectia de producere a Spumantului clasic, vizitarea cinematografului, Colectia 
Nationala si «Salii de Degustare».  
Degustarea a 8 tipuri de vin.  
Gustare: Meniu 1, apa minerală, ceai/cafea. 
Se ofera suvenir: 1 sticla de spumant classic şi 1 sticlă de vin roşu  în ambalaj. 
Durata 2 ore 

 
1.649 MDL 

 
1.749 MDL 



Pachetul „VIP” fara suvenir.   

Excursia prin strazile subterane, sectia de maturizare a vinurilor de marca, 
sectia de producere a Spumantului clasic, vizitarea cinematografului, Colectia 
Nationala si «Salii de Degustare».  
Degustarea a 9 tipuri de vin.  
Gustare: Meniu 2, apa minerală, ceai/cafea. 
Durata 2 ore 30 min 

 
1.999 MDL 

 

 
2.099 MDL 

Pachetul „VIP cu suvenir.   

Excursia prin strazile subterane, sectia de maturizare a vinurilor de marca, 
sectia de producere a Spumantului clasic, vizitarea cinematografului, Colectia 
Nationala si «Salii de Degustare».  
Degustarea a 9 tipuri de vin.  
Gustare: Meniu 2, apa minerală, ceai/cafea. 
Se ofera suvenir: 1 sticla de spumant classic şi 1 sticlă de vin roşu  în ambalaj 
Durata 2 ore 30 min 

 
2.149 MDL 

 
2.249 MDL 

Pachetul „Caviar” fara suvenir.   

Excursia prin strazile subterane, sectia de maturizare a vinurilor de marca, 
sectia de producere a Spumantului clasic, vizitarea cinematografului, Colectia 
Nationala si «Salii de Degustare».  
Degustarea a 2 tipuri de spumant, 1 divin  
Gustare: Caviar negru 2 tipuri, Caviar roșu 1 tip, pâine, apa minerală. 
Durata 1 oră 50 min 

 
1.400 MDL 

 

 
1.500 MDL 

Pachetul „Caviar” cu suvenir.   

Excursia prin strazile subterane, sectia de maturizare a vinurilor de marca, 
sectia de producere a Spumantului clasic, vizitarea cinematografului, Colectia 
Nationala si «Salii de Degustare».  
Degustarea a 2 tipuri de spumant, 1 divin  
Gustare: Caviar negru 2 tipuri, Caviar roșu 1 tip, pâine, apa minerală. 
Se ofera suvenir: 1 sticla de spumant classic şi 1 sticlă de vin roşu  în ambalaj 
Durata 1 oră 50 min 

 
1.550 MDL 

 
1.650 MDL 

Pachetul „ PREMIUM GOLD” fara suvenir.   

Excursia prin strazile subterane, sectia de maturizare a vinurilor de marca, 
sectia de producere a Spumantului clasic, vizitarea cinematografului, Colectia 
Nationala si «Salii de Degustare».  
Degustarea a 11 tipuri de vin.  
Gustare: Meniu 2, apa minerală, ceai/cafea. 
Se ofera: Posibilitatea de a alege sala de degustare (din cele disponibile la 
momentul rezervării). 
Durata 3 ore  

 
3.159 MDL 

 
3.159 MDL 

Pachetul „ PREMIUM GOLD” cu suvenir.   

Excursia prin strazile subterane, sectia de maturizare a vinurilor de marca, 
sectia de producere a Spumantului clasic, vizitarea cinematografului, Colectia 
Nationala si «Salii de Degustare».  
Degustarea a 11 tipuri de vin.  
Gustare: Meniu 2, apa minerală, ceai/cafea. 
Se ofera: Posibilitatea de a alege sala de degustare (din cele disponibile la 
momentul rezervării). 
Se ofera suvenir: 1 sticla de spumant classic şi 1 sticlă de vin roşu  în ambalaj. 
Durata 3 ore  

 
3.309 MDL 

 
3.309 MDL 



Pachetul ”Fotosesia”   

Grup nu mai mare de 12 persoane, 

Include posibilitatea de a face fotografii în încaperea colecției republicane, 
complexului de degustare (doar în acele săli ce nu sunt ocupate de grupuri de 
turiști).  
Se ofera:  

1. 1 sticla de Spumant și cutia de bomboane (servite în complex). 
2. 1 sticlă specială de spumant cu eticheta personalizată în ambalaj. 

Durata 1 oră 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
2.100 MDL 
 
 

Pachetul ”Chiria complexului de săli de degustare” 
  

Strict pentru evenimente culturale, științifice, artistice, sportive sau altele ce 
nu afecteză procesele de producere, nu au efecte negative atît pentru 
Complexul Turistic cît și a imaginii ”CRICOVA”. 

  
 
10.000 MDL/ora 

Pachetul ” Arenda Sălilor de degustare pentru conferințe, prezentări” 
  

Chiria Sălii ”Prezidențiale”  
  

 3.000 MDL/ora 

Pachetul ”Chiria Sălilor de degustare pentru conferințe, prezentări” 
  

Chiria celorlalte săli decît cea ”Prezidențială”  
  

 1.500 MDL/ora 

 
NOTA: 

Curs valutar estimativ: 1 EUR = 19 MDL 


