
PROGRAME DE VIZITA SI DEGUSTARI LA CRICOVA - SEZONUL 2020

Denumire 

program

Durata 

(min)

Tarif 

MDL

Echiv. 

EUR
Vizita Degustare Meniu 

SOCIAL 1 h 95 5.14

Vizitarea străzilor subterane * Secția de 

maturizare a vinurilor * Secția de producere a 

Spumantului classic * Colecția Națională și 

Complexul de Degustare

Destinat grupurilor organizate de elevi, studenți, pensionari, 

invalizi, participanți la conflictele militare din Transnistria, 

Afganistan

MATINAL
1 h 10 

min
185 10.00

Vizitarea străzilor subterane * Secția de 

maturizare a vinurilor * Secția de producere a 

Spumantului classic * Colecția Națională și 

Complexul de Degustare

Aceste pachet este valabil de luni până vineri, doar la ora 9.00 

(Optional: 150 MDL supliment pentru suvenir: o sticlă de spumant 

clasic şi un vin în cutie)

ORASUL 

SUBTERAN 

1 h 10 

min
350 18.92

Vizitarea străzilor subterane * Secția de 

maturizare a vinurilor * Secția de producere a 

Spumantului classic * Colecția Națională și 

Complexul de Degustare

Optional: 150 MDL supliment pentru suvenir: o sticlă de spumant 

clasic şi un vin în cutie

EXCURSIE V.I.P.
1 h 10 

min
590 31.89

Vizitarea străzilor subterane * Secția de 

maturizare a vinurilor * Secția de producere a 

Spumantului classic * Colecția Națională și 

Complexul de Degustare * Cinematograf

Excursie privată prin galeriile subterane, însoțit de ghid (Optional: 

150 MDL supliment pentru suvenir: o sticlă de spumant clasic şi un 

vin în cutie)

BUSINESS
1 h 30 

min
450 24.32

Vizitarea străzilor subterane * Secția de 

maturizare a vinurilor * Secția de producere a 

Spumantului classic * Colecția Națională și 

Complexul de Degustare * Cinematograf

3 tipuri de vin
Nuci * Biscuiți * Apă (Optional: 150 MDL supliment pentru suvenir: 

o sticlă de spumant clasic şi un vin roşu în cutie)

NATIONAL
1 h 50 

min
699 37.78

Vizitarea străzilor subterane * Secția de 

maturizare a vinurilor * Secția de producere a 

Spumantului classic * Colecția Națională și 

Complexul de Degustare * Cinematograf

4 tipuri de vin

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 (Optional: 150 MDL supliment pentru 

suvenir: o sticlă de spumant clasic şi un vin roşu în cutie)

SPUMANT
1 h 50 

min
610 32.97

Vizitarea străzilor subterane * Secția de 

maturizare a vinurilor * Secția de producere a 

Spumantului classic * Colecția Națională și 

Complexul de Degustare * Cinematograf

5 tipuri de spumante

Platou cu cașcaval * Bețișoare cu cașcaval * Apă (Optional: 150 MDL 

supliment pentru suvenir: o sticlă de spumant clasic şi un vin roşu în 

cutie)

PROFESIONAL
1 h 50 

min
650 35.14

Vizitarea străzilor subterane * Secția de 

maturizare a vinurilor * Secția de producere a 

Spumantului classic * Colecția Națională și 

Complexul de Degustare * Cinematograf

6 tipuri de vin

Platou cu cașcaval * Bețișoare cu cașcaval * Apă (Optional: 150 MDL 

supliment pentru suvenir: o sticlă de spumant clasic şi un vin roşu în 

cutie)



TRADITIONAL 2 h 1199 64.81

Vizitarea străzilor subterane * Secția de 

maturizare a vinurilor * Secția de producere a 

Spumantului classic * Colecția Națională și 

Complexul de Degustare * Cinematograf

8 tipuri de vin

Gustare Moldovenească (roșii, castraveți, ardei, brânză) * Platou 

din carne (bujenina,pui,limbă de vită) * Legume coapte * Invârtită 

în asortiment * Platou cu vînătă, fasolița și bețișoare sărate * 

Sarmale tradiționale cu smîntînă * Gustare națională caldă (mici, 

chighiri, cîrnaciori) * Prune umplute cu nuci * Pâine * Apă minerală 

* Ceai/cafea  (Optional: 150 MDL supliment pentru suvenir: o sticlă 

de spumant clasic şi un vin roşu în cutie)

V.I.P.
2 h 30 

min
1899 102.65

Vizitarea străzilor subterane * Secția de 

maturizare a vinurilor * Secția de producere a 

Spumantului classic * Colecția Națională și 

Complexul de Degustare * Cinematograf

9 tipuri de vin

Salată Capresse * Aasorti din Cascaval * Platou din carne cruda 

afumata * Platou de pește * Invârtită 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  (Optional: 150 MDL supliment pentru suvenir: o sticlă 

de spumant clasic şi un vin roşu în cutie)

PREMIUM 

GOLD

2 h 50 

min
3159 170.76

Vizitarea străzilor subterane * Secția de 

maturizare a vinurilor * Secția de producere a 

Spumantului classic * Colecția Națională și 

Complexul de Degustare * Cinematograf

11 tipuri de vin                                         

Se oferă posibilitatea de a 

alege sala de degustare 

(din cele disponibile la 

momentul rezervării). 

Rezervările se fac pentru 

un grup de cel puțin 4 

persoane)

Platou din carne cruda afumata * 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 

parmezan * Salata * Salata Niceoise (ton, cartofi, oua, salată 

Iceberg, fasole verzi, ulei de măsline cu boabe de muștar) * Dorada 

cu sos de morcov, legume și orez * File mignon în Pepper souse cu 

cartofi fierți moi și legume coapte * Asorti din fructe * Desert 

Milefoi (strat de aluat Filo cu cremă de mascarpone și fructe de 

pădure) * Pâine * Apă * Ceai/cafea (Optional: 150 MDL supliment 

pentru suvenir: o sticlă de spumant clasic şi un vin roşu în cutie)

NOTĂ:

Tarifele sint valabile pentru zilele lucratoare (Luni - Vineri) in intervalul orar 9:00 - 16:00

Dupa orele 16:00, în weekend și în zile de sărbătoare națională se achita suplimentar suma de 100 MDL (6 EUR)

Excursiile se încep cu prezentarea Complexului Turistic Oenogastronomic  „Regatul Vinului”

Pachetele ce cuprind servicii de masa se vor servi in Complexul Turistic Oenogastronomic „Regatul Vinului”

Excursiile vor începe la ora stabilită prin rezervare

În cazul întîrzierii rezervarea se anulează 

Copii pînă la 7 ani au acces gratuit


