P R O G R A M E T U R U R I C U D E G U S T A R E
ORASUL SUBTERAN CRICOVA




































ORAŞUL SUBTERAN
1 oră 10 minute 350 lei
EXCURSIE:

Vizitarea străzilor subterane

Secția de maturizare a vinurilor

Secția de producere a Spumantului clasic

Colecția Națională și Complexul de Degustare

Cinematograf
550 MDL cu suvenir ce include: o sticlă de spumant clasic şi un
vin roşu în cutie


BUSINESS
1 oră 30 minute 500 lei
EXCURSIE:
Vizitarea străzilor subterane
Secția de maturizare a vinurilor
Secția de producere a Spumantului clasic
Colecția Națională și Complexul de Degustare

Cinematograf
4 tipuri de vin
Nuci, biscuiți, apă.
700 MDL cu suvenir ce include: o sticlă de spumant clasic şi un
vin roşu în cutie

PROFESIONAL

2 oră 00 minute 700 lei

EXCURSIE:

Vizitarea străzilor subterane

Secția de maturizare a vinurilor
Secția de producere a Spumantului clasic
Colecția Națională și Complexul de Degustare

Cinematograf

*Acest pachet se oferă pentru grupuri de minimum 4
persoane!
6 tipuri de vin
Platou cu caşcaval, Bețișoare cu cașcaval, apă
900 MDL cu suvenir ce include: o sticlă de spumant clasic şi un
vin roşu în cutie
NAŢIONAL
2 oră 00 minute 800 lei
EXCURSIE:
Vizitarea străzilor subterane

Secția de maturizare a vinurilor

Secția de producere a Spumantului clasic

Colecția Națională și Complexul de Degustare

Cinematograf

*Acest pachet se oferă pentru grupuri de minimum 4
persoane!
4 tipuri de vin

Platou cu legume proaspete, brînză de oi şi asorti din carne,
învârtită cu brînză, cartofi şi varză, mamaligă cu tocană de
porc, smîntîna şi brînza de oi, Desert „Babă Neagră”

1000 MDL cu suvenir ce include: o sticlă de spumant clasic şi
un vin roşu în cutie
TRADIŢIONAL
2 oră 30 minute 1400 lei
EXCURSIE:
Vizitarea străzilor subterane
Secția de maturizare a vinurilor
Secția de producere a Spumantului clasic
Colecția Națională și Complexul de Degustare
Cinematograf
*Rezervările se fac pentru un grup de cel puțin 4
persoane
8 tipuri de vin
Gustare Moldovenească (roșii, castraveți, ardei, brânză),
Specialităţi din carne coaptă (bujenină de porc, vită, pui);
plăcinte în asortiment; gustarea „Chişinău”; sarmale
tradiționale cu smîntînă; gustare națională caldă (mici, cighiri,
cîrnăciori) cu păstai verzi cu ardei dulci; platou cu rulouri din
legume coapte; prune umplute cu nuci; pâine; apă minerală;
ceai/cafea.
1600 MDL cu suvenir ce include: o sticlă de spumant clasic şi
un vin roşu într-o cutie.
V.I.P
3 oră 00 minute 2100 lei
EXCURSIE:
Vizitarea străzilor subterane
Secția de maturizare a vinurilor
Secția de producere a Spumantului clasic
Colecția Națională și Complexul de Degustare
Cinematograf
*Rezervările se fac pentru un grup de cel puțin 4
persoane
9 tipuri de vin
Salată „Capresse”, asorti din caşcaval, platou de mezeluri
nobile, platou de pește, învîrtită în asortiment, pate din ficat
cu dulceaţă din ceapă, fileu de raţă cu pară, somon copt cu sos
de caşcaval şi sparanghel, set de gustări „Internaţional”,
cheesecake, pâine, apă minerală, ceai/cafea.
2300 MDL cu suvenir ce include: o sticlă de spumant clasic şi
un vin roşu în cutie
MATINAL
1 oră 10 minute 195 lei
EXCURSIE:
Vizitarea străzilor subterane
Secția de maturizare a vinurilor
Secția de producere a Spumantului clasic
Colecția Națională și Complexul de Degustare
Cinematograf
*Acest pachet este valabil de luni până vineri, doar la
orele 9.00 (include doar excursia, fără degustare).
395 MDL cu suvenir ce include: o sticlă de spumant clasic și 1
sticlă de vin în ambalaj














PREMIUM GOLD
1 oră 10 minute 700 lei
EXCURSIE:
Vizitarea străzilor subterane
Secția de maturizare a vinurilor
Secția de producere a Spumantului clasic
Colecția Națională și Complexul de Degustare
Cinematograf
*Excursie privată prin galeriile subterane, însoțit de
ghid
900 MDL cu suvenir ce include: o sticlă de spumant clasic şi un
vin roşu în cutie
SOCIAL
1 oră 00 minute 95 lei
EXCURSIE:
Vizitarea străzilor subterane
Secția de maturizare a vinurilor
Secția de producere a Spumantului clasic
Colecția Națională și Complexul de Degustare
*Excursia fară degustare. Nu include cinematograf!
Destinat grupurilor organizate de elevi, studenți,
pensionari, invalizi, pa rticipanți 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
subterană 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).
SESIUNE FOTO
1 oră 00 minute 2200 lei
Grup nu mai mare de 12 persoane.
Include posibilitatea de a face fotografii în încăperea
colecției republicane, Complexului de degustare (doar
în acele săli care nu sunt ocupate de grupuri de
turiști) dar și în Complexul Turistic Oenogastronomic
”Regatul Vinului”. Însoțiți de un angajat al CBT
”Cricova-Vin” S.A.
CHIRIA SĂLILOR DIN COMPLEXUL DE
DEGUSTARE
Rezervare
Vă oferim sălile de degustare şi cinematograful
pentru organizarea conferinţelor şi a întrunirilor la
cel mai înalt nivel. Complexul este dotat cu sisteme
de aer condiţionat, cea mai modernă tehnică :
proiectoare, ecrane, microfoane, amplificatoare de
sunet ş.a.










CINEMATOGRAFUL SUBTERAN (1 oră) – 3.000 MDL
Complexul sălilor de degustare (1 oră) – 10.000 MDL
Sala PREZIDENŢIALĂ (1 oră) – 3.000 MDL
Sala EUROPEANĂ, Sala CASA MARE, Sala ȘIMINEU, Sala
ADÎNCURILE MĂRII, Sala BOLTA CEREASCA (1 oră) –
1.500 MDL
Complexul Turistic Oenogastronomic „Regatul Vinului”
(1 oră)- 7.000 MDL
Sala Albă (Complexul Turistic Oenogastronomic
„Regatul Vinului”) (1 oră) – 3.000 MDL
Sala CASA MARE (Complexul Turistic Oenogastronomic
„Regatul Vinului”) (1 oră)- 1.500 MDL

Programul Excursiilor
Luni – Vineri: 9.00 – 21.00;
Sâmbătă – Duminică: 10.00 – 18.00.
Programul Complexului Turistic Oenogastronomic “Regatul
Vinului”:
Luni – Duminică: 10.00 – 23.00;

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 în 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
• Periodic, din cauza unor motive tehnice, accesul în cadrul
Vinăriei Cricova poate fi restricţionat pentru vizitatori. Astfel,
rezervarea tururilor se face în prealabil la numerele de telefon
indicate.

