
Oferta pachete vizita si degustare, Cricova – 2019 

(pret pe persoana) 

 

Servicii 
Zile de lucru in Zile de lucru 

 

intervalul orar In intervalul orar 
 

Cursuri valutare orientative: 9.00 - 15.00 15.00 - 21.00. 
 

1 EUR = 19,00 MDL  Sîmbata şi 
 

1 RON = 4,00 MDL  Duminica şi 
 

  Sărbători 
 

  oficiale. 
 

   
 

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

   
 

Excursia pe strazile subterane, sectia de maturizare a vinurilor de marca, sectia 95 MDL 95 MDL 
 

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.   
 

   
 

Pachetul „Matinal” («Утренний») fara suvenir   
 

   
 

Excursia pe strazile subterane, sectia de maturizare a vinurilor de marca, sectia 185 MDL  
 

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.   
 

   
 

Pachetul „Matinal” («Утренний») cu souvenir   
 

   
 

Excursia pe strazile subterane, sectia de maturizare a vinurilor de marca, sectia 335 MDL  
 

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.   
 

   
 

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

   
 

Excursia pe strazile subterane, sectia de maturizare a vinurilor de marca, sectia 350 MDL 450 MDL 
 

de  producere  a  Spumantului  clasic,  vizitarea  cinematografului,  Colectia   
 

Nationala si «Salii de Degustare».   
 

Durata 1 ora 10 minute.   
 

   
 

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

   
 

Excursia pe strazile subterane, sectia de maturizare a vinurilor de marca, sectia 500 MDL 600 MDL 
 

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.   
 

 



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 699 MDL 799 MDL 

Nationala si «Sali de Degustare».   

Degustarea a 4 tipuri de vin.   

Gustare: Platou cu legume proaspete, brinza de oi si asorti din carne, Invartita 
cu brinza, cartofi si mar, Mamaliga cu tocana de porc,smintina si brinza de oi.   

Durata 1 ora 50 min   
   

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 849 MDL 949 MDL 

Nationala si «Salii de Degustare».   

Degustarea a 4 tipuri de vin.   
Gustare: Platou cu legume proaspete, brinza de oi si asorti din carne, Invartita 
cu brinza, cartofi si mar, Mamaliga cu tocana de porc,smintina si brinza de oi.   

Se ofera suvenir: 1 sticla de spumant classic şi 1 sticlă de vin roşu în ambalaj.   
Durata 1 ora 50 min   

   

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 650 MDL 750 MDL 

Nationala si «Salii de Degustare».   

Degustarea a 7 tipuri de vin.   

Gustare: platou cu cascaval,betisoare de casacaval, apa minerala.   

Durata 1 ora 50 min   
   

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 800 MDL 900 MDL 

Nationala si «Salii de Degustare».   
Degustarea a 7 tipuri de vin.   
Gustare: platou cu cascaval, betisoare de casacaval, apa minerala.   

Se ofera suvenir: 1 sticla de spumant classic şi 1 sticlă de vin roşu în ambalaj.   

Durata 1 ora 50 min   
   

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 1.199 MDL 1.299 MDL 

Nationala si «Salii de Degustare».   

Degustarea a 8 tipuri de vin.   

Gustare: Gustare Moldovenească (roșii, castraveți, ardei, brânză), platou din 
carne(bujenina,pui,limbă de vită), legume coapte, învârtită în asortiment, platou 
cu vînătă,fasolița și bețișoare sărate, sărmale tradiționale cu smîntînă, gustare 
națională caldă(mici,chighiri,cîrnaciori), prune umplute cu nuci, pâine, apă 
minerală, ceai/cafea. Gustare Moldovenească (roșii, castraveți, ardei, brânză), 
platou din carne(bujenina,pui,limbă de vită), legume coapte, învârtită în 
asortiment, platou cu vînătă,fasolița și bețișoare sărate, sărmale tradiționale cu 
smîntînă, gustare națională caldă(mici,chighiri,cîrnaciori), prune umplute cu nuci, 
pâine, apă minerală, ceai/cafea.   
Durata 2 ore      
 
        



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 1.349 MDL 1.449 MDL 

Nationala si «Salii de Degustare».   

Degustarea a 8 tipuri de vin.   
Gustare: Gustare Moldovenească (roșii, castraveți, ardei, brânză), platou din 
carne(bujenina,pui,limbă de vită), legume coapte, învârtită în asortiment, platou 
cu vînătă,fasolița și bețișoare sărate, sărmale tradiționale cu smîntînă, gustare 
națională caldă(mici,chighiri,cîrnaciori), prune umplute cu nuci, pâine, apă 
minerală, ceai/cafea. Gustare Moldovenească (roșii, castraveți, ardei, brânză), 
platou din carne(bujenina,pui,limbă de vită), legume coapte, învârtită în 
asortiment, platou cu vînătă,fasolița și bețișoare sărate, sărmale tradiționale cu 
smîntînă, gustare națională caldă(mici,chighiri,cîrnaciori), prune umplute cu nuci, 
pâine, apă minerală, ceai/cafea.   

Se ofera suvenir: 1 sticla de spumant classic şi 1 sticlă de vin roşu în ambalaj.   

Durata 2 ore   

Pachetul „VIP” fara suvenir. 
 

Excursia prin strazile subterane, sectia de maturizare a vinurilor de marca,   
sectia de producere a Spumantului clasic, vizitarea cinematografului, Colectia 1.899 MDL 1.999 MDL 

Nationala si «Salii de Degustare».   

Degustarea a 9 tipuri de vin.   

Gustare: Salată Capresse, asorti din Cascaval, platou din carne crud afumate, 
platou de pește, învârtită in asortiment, pate din ficat cu dulceata din ceapa, 
fileu de rata cu para, steak din somon pe pat de orez cu legume coapte, 
cheesecake, pâine, apă minerală, ceai/cafea.   
Durata 2 ore 30 min   
   

Pachetul „VIP cu suvenir.   
   

Excursia prin strazile subterane, sectia de maturizare a vinurilor de marca,   
sectia de producere a Spumantului clasic, vizitarea cinematografului, Colectia 2.049 MDL 2.149 MDL 

Nationala si «Salii de Degustare».   

Degustarea a 9 tipuri de vin.   
Gustare: Salată Capresse, asorti din Cascaval, platou din carne crud afumate, 
platou de pește, învârtită in asortiment, pate din ficat cu dulceata din ceapa, 
fileu de rata cu para, steak din somon pe pat de orez cu legume coapte, 
cheesecake, pâine, apă minerală, ceai/cafea.   

Se ofera suvenir: 1 sticla de spumant classic şi 1 sticlă de vin roşu în ambalaj   

Durata 2 ore 30 min   
   

Pachetul „Spumant” fara suvenir   
   

Excursia prin strazile subterane, sectia de maturizare a vinurilor de marca,   
sectia de producere a Spumantului clasic, vizitarea cinematografului, Colectia 610  MDL 710 MDL 

Nationala si «Salii de Degustare».   
Degustarea a 5 tipuri de spumant   

Gustare: Platou cu cașcaval, bețișoare cu cașcaval, apa minerală.   

Durata 1 oră 50 min   
   

Pachetul „Spumant” cu suvenir.   
   

Excursia prin strazile subterane, sectia de maturizare a vinurilor de marca,   
sectia de producere a Spumantului clasic, vizitarea cinematografului, Colectia 760 MDL 860 MDL 

Nationala si «Salii de Degustare».   

Degustarea a 5 tipuri de spumant   

Gustare: Platou cu cașcaval, bețișoare cu cașcaval, apa minerală.   
Se ofera suvenir: 1 sticla de spumant classic şi 1 sticlă de vin roşu în ambalaj   



Durata 1 oră 50 min   
   

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 3.159 MDL 3.259 MDL 

Nationala si «Salii de Degustare».   
Degustarea a 11 tipuri de vin.   
Gustare: Platou din carne crud afumate, asorti din cașcaval, pate din ficat cu 
dulceața din ceapa, platou rulouri din legume coapte, platou 
vînata,fasoliță,bețișoare sărate, platou cu pește, creveți cu parmesan, salata 
“Nisuaz”(ton,cartof.oua,salată ICEBERG,fasole verzi,ulei de măsline cu boabe de 
muștar), dorada cu sos de morcov, legume și orez, fileu mignon în Pepper souse 
cu cartofi fierți moi și legume coapte, asorti din fructe, desert “Milifei” (strat de 
aluat FILO cu cremă de mascarpone și fructe de pădure), pâine, apă minerala, 
ceai/cafea.   
Se ofera: Posibilitatea de a alege sala de degustare (din cele disponibile la   
momentul rezervării).   

Durata 3 ore   
   

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 3.309 MDL 3.409 MDL 

Nationala si «Salii de Degustare».   

Degustarea a 11 tipuri de vin.   
Gustare: Platou din carne crud afumate, asorti din cașcaval, pate din ficat cu 
dulceața din ceapa, platou rulouri din legume coapte, platou 
vînata,fasoliță,bețișoare sărate, platou cu pește, creveți cu parmesan, salata 
“Nisuaz”(ton,cartof.oua,salată ICEBERG,fasole verzi,ulei de măsline cu boabe de 
muștar), dorada cu sos de morcov, legume și orez, fileu mignon în Pepper souse 
cu cartofi fierți moi și legume coapte, asorti din fructe, desert “Milifei” (strat de 
aluat FILO cu cremă de mascarpone și fructe de pădure), pâine, apă minerala, 
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 2 ore 50 minute    

Pachetul ”Sesiune Foto”  
 

  
 

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). 
2.100 MDL 

 

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  
 

  
 

ATENŢIE ! 
• Începând cu orele 16.00 şi pe parcursul zilelor  de 
weekend se adaugă 100 MDL la preţul standard al 
pachetului pentru o persoană. 
• Excursiile se petrec în limba romană, rusă, engleză, 
franceză. 
• Excursiile se încep cu prezentarea Complexului 
Turistic Oenogastronomic  „Regatul Vinului” 

• Pachetele ce cuprind bucate se vor deservi in 
Complexul Turistic Oenogastronomic „Regatul 
Vinului” 
• În pachet este inclus preţul pentru o persoană  
• Excursiile vor începe la ora stabilită prin rezervare 
• În cazul întîrzierii rezervarea se anulează  
• Copii pînă la 7 ani au acces gratuit 
   


