
TURURI CU DEGUSTARE LA CASTEL MIMI 
 
Faceți un tur ghidat al vinăriei Castel Mimi din Bulboaca-
Republica Moldova, gustați vinuri moldovenești de top și 
mâncăruri tradiționale moldovenești! 
 
Se organizeaza Ateliere pentru a afla cum puteți învăța despre 
gătitul moldovenesc, să cupajați vinuri moldovenești sau să 
gustați vinuri moldovenești cu un profesionist. 
 
Tururi vinicole și degustare de mâncare 
 
Fiecare tur al vinăriei vă permite să descoperiți povestea 
fascinantă din spatele Castel Mimi și să gustați unele dintre 
cele mai bune vinuri moldovenești. Turul vinăriei include o 
plimbare captivantă prin beciuri, grădini, curte și zona de 
producție a cramei. Turul vinicol se încheie cu degustări de vin 
ghidate care vă vor oferi o experiență senzorială deosebită. 
Toate tururile noastre, cu o excepție, includ, de asemenea, o 
selecție de mâncăruri tradiționale moldovenești, preparate 
gourmet. 
 
Family Tour 
De la 300 MDL 
Haideți să fim mai aproape de cei dragi!  Faceți un tur ghidat 
al vinăriei Castel Mimi! 
Petreceți timpul în siguranță împreuna cu familia la Castel 
Mimi, această activitate vă va ajuta să îmbunătățiți 
comunicarea între membrii familiei și vă va crea amintiri 
frumoase. În timp ce părinții se vor alinta cu un desert și se 
vor degaja de viața cotidiană, după o excursie ghidată, copii 
vor avea ocupația lor, jucându-se în apropiere. Dați prioritate 
familie! Veniți la Castel Mimi pentru a crea experiențe 
memorabile alături de cei dragi! 
Tur Ghidat: 

 Castelul Mimi 

 Beciuri 

 Masa timpului și Istoria Lui Constantin Mimi 

 Labirintul veșnic verde 

 Gradina Medievală 
Bucate: Desertul Tradițional ”Babă Neagră cu cremă de 
Vanilie” și la alegere puteți savura o cafea sau un ceai. 
Durata Turului: 80 minute 
*De asemenea, pentru cei mici punem la dispoziție și trotinete 
gratis, care le pot utiliza pe teritoriu (În limita stocului 
disponibil). 
*Prețul acestui tur este de 300 MDL/persoana, iar dacă doriți 
să savurați suplimentar și vinurile Castel Mimi, avem o ofertă 
specială - degustarea a trei vinuri la preț de doar 100 MDL. 
*Rezervarea se face pentru intervalul de timp care vă este mai 
convenabil: zi sau seară. După rezervarea turului, vă vom 
contacta pentru a stabili ora la care doriți să ne vizitați. 
 
 
Tur - Prânz Tradițional 
De la 750 MDL 
Tur Ghidat pe teritoriul coplexului turistic ”Castel Mimi”. Aflați 
Istoria ultimului guvernator al Basarabiei - Constantin Mimi, 
într-un mod unical, la masa timpului. Vezi vizita beciurile și 
zona de producere. 
Degustarea a 4 Vinuri 

 Cucoanele 2020 

 Rară Neagră Rosé 2019 

 Saperavi 2017 

 Roșu de Bulboaca 2016 
Acompaniate de bucate tradiționale 

 Iahnie de vinete 

 Plăcintă coaptă cu brânză 

 Zeama cu tăieței de casă 

 Friptură de porc (pui) cu mămăligă, brânză și 
smântână 

 ”Babă Neagră” cu sos pe baza de vin Cabernet 
Sauvignon „Castel Mimi” cu prune moldovenești și cu 
cremă de Vanilie 

*Rezervarea se face pentru intervalul de timp care vă este mai 
convenabil: zi sau seară. După rezervarea turului, vă vom 
contacta pentru a stabili ora la care doriți să ne vizitați. 
 
Tur Bacchus 
De la 300 MDL 
Orice excursie este o noua experiență, un nou capitol cu 
multe răspunsuri. În cadrul acestui pachet turistic puteți 
descoperi istoria Castelului și notele fine ale vinurilor ce vor fi 
prezentate la degustare, veți avea parte de o prezentare 
profesională a trei vinuri din seria clasică și veți înțelege 
deosebirile și asemănările dintre vinul alb, rose și roșu. 
Turul vinăriei: Vizitați grădinile și interioarele castelului, 
beciurile istorice, cea mai veche colecție de vinuri din 
Moldova, beciurile secrete, zona de producție a vinului, 
grădina medievală și labirintul din gard viu.  
Degustare de vinuri 

 Cucoanele 2020 

 Rară Neagră Rosé 2020 

 Frați 2018 
Durata turului: 70 minute 
*Rezervarea se face pentru intervalul de timp care vă este mai 
convenabil: zi sau seară. După rezervarea turului, vă vom 
contacta pentru a stabili ora la care doriți să ne vizitați. 
 
Tur - Ospăț (minim 2 persoane) 
De la 900 MDL 
Vă amintiți probabil cu drag de mesele frumoase de 
sarbătoare din copilărie, de acele sarmale care doar bunica 
știa să le împletească, de costițe de porc pregătite cu multă 
răbdare…  
Echipa Castel Mimi a decis să vă fascineze cu bucatele alese 
de sărbătoare combinate cu vinuril, după o excursie 
interesantă care va rămîne pe paginile celor mai frumoase 
amintiri! 
Degustare a 5 vinuri: 

 Chardonnay Fudul 2019 

 Rară Neagră Rosé 2020 

 Blend AnimAliens 2019 

 Isterie 2018 

 Riesling Ice Wine 2018 
Gustări: 

 Mămăliga cu crema de brânză 

 Gustare tradițională (iahnie de vinete, fasoliță și 
sfeclă cu prune uscate) se servește cu pâine de casă 
crocantă 

 Plăcintă coaptă cu brânză 

 Sarmale din crupe cu smîntînă (după recetă din 
Nordul Moldovei) SAU ardei umpluți, înveliți în 
smântână 

 Costițe de porc cu legume coapte 



 Desertul Casei - pară și prună în vin, înghețată de 
casă din vin Merlot Castel Mimi, jeleu din vin și miere 

*Rezervarea se face pentru intervalul de timp care vă este mai 
convenabil: zi sau seară. După rezervarea turului, vă vom 
contacta pentru a stabili ora la care doriți să ne vizitați. 
 
Tur Descoperă 
De la 500 MDL 
Acest pachet turistic vă provoacă cu adevărat. Descoperiți 
împreună cu prietenii istoria locației și faceți degustare a cinci 
vinuri care perfect sunt acompaniate de cîte o gustare. 
Degustare de vinuri: 

 Sânzienele 2020 

 Cucoanele 2020 

 Rară Neagră Rosé 2020 

 Frați 2018 

 Roșu de Bulboaca 2018 
5 gustări care acompanează fiecare vin: 

 Tartar din somon pe toast de secară cu frutti di 
capperi 

 Cașcaval Grano Padano cu struguri și miez de nucă 

 Cașcaval Brie cu caise uscate si migdale 

 Specialitatea casei – Pâté copt de ficat de pui, servit 
cu toast crocant 

 Salam crud-zvîntat și olive 
*Rezervarea se face pentru intervalul de timp care vă este mai 
convenabil: zi sau seară. După rezervarea turului, vă vom 
contacta pentru a stabili ora la care doriți să ne vizitați. 
 
Tur - În Jurul Lumii 
De la 1.150 MDL 
O experiență frumoasă la Castelul Mimi, unde împreună cu 
ghidul veți evada în trecutul lui Constantin Mimi, veți vedea 
colecția unică și detaliile din producere. Veți savura vinurile 
excepționale și bucatele fascinante ale bucătăriei franceze! 
Degustare a 5 vinuri: 

 Chardonnay Barrique 2018 

 Rosé de Bulboaca 2020 

 Blend AnimAliens 2019

  

 Roșu de Bulboaca 2018 

 Riesling Ice Wine 2018 
Gustări: 

 Olive verzi cu migdale 

 Tar-Tar din somon cu crema de cașcaval 

 Melci moldovenești crescuți în viță de vie în sos de 
unt aromat cu ierburi 

 Coq au vin – puișor francez copt în vin de marca Pinot 
Gris "Castel Mimi" cu legume, servit cu bacon afumat 

 Wine Ice Cream de casă 
*Rezervarea se face pentru intervalul de timp care vă este mai 
convenabil: zi sau seară. După rezervarea turului, vă vom 
contacta pentru a stabili ora la care doriți să ne vizitați. 
 
Tur - Nobil 
De la 2.500 MDL 
Vizitarea Vinăriei: Vizitați grădinile și interioarele castelului, 
beciurile istorice, cea mai veche colecție de vinuri din 
Moldova, beciurile secrete, zona de producție a vinului, 
grădina medievală și labirintul din gard viu.  
Degustare de 6 vinuri uimitoare Castel Mimi:  

 Merlot Reserve 2012 Reserve 

 Cabernet Sauvignon 2012 Reserve 

 Governor's Chardonnay / Riesling 2018 

 Governor's Blend 2018 

 Rose de Bulboaca 2019 

 Riesling Ice Wine 2018 
Gustări: 6 farfurii tradiționale moldovenești și gourmet:  

 Tar-tar din somon și ton cu crema de cașcaval 

 Risotto cu somon 

 RoastBeef în sos teryaki 

 Sauté din Iepure în sos velouté cu legume aburite 

 Magret de rața sous vide servit cu pară în sos de 
portocală și ghimbir 

 Mousse de ciocolată neagră 
Durata turului: 180 de minute  
*Rezervarea se face pentru intervalul de timp care vă este mai 
convenabil: zi sau seară. După rezervarea turului, vă vom 
contacta pentru a stabili ora la care doriți să ne vizitați. 
 
 
 

 
 
TERMENI SI CONDITII:  
 
Tururile vinicole trebuie pre-rezervate la numărul de 
telefon: +40-332-414657 sau +40-725-758253 sau prin e-
mail la: office@netours.ro. 
Ultimul tur începe la ora 16:30. Pentru tururile care încep 
mai târziu, veți fi taxat suplimentar cu 100 MDL de 
persoană. 
Copiii cu vârste cuprinse între 5 și 12 ani însoțiți de un adult 
beneficiază de acces gratuit. Adolescenții cu vârste cuprinse 
între 13 și 18 ani vor plăti 100 MDL per persoană. Copiii și 
adolescenții nu pot participa la degustarea vinului. 
 

 
 
În cazul în care întârziați la tur, Castel Mimi SRL își rezervă 
dreptul să anuleze vizita dvs., fără anunț prealabil, sau să vă 
limiteze timpul turului. 
Castel Mimi își rezervă dreptul de a modifica conținutul și / 
sau prețurile pachetelor în funcție de disponibilitatea și / 
sau costurile produselor și materiei prime pe piață. 
Fiecare porție de vin, inclusă în pachetul turistic, are 100 de 
ml. 
Castel Mimi SRL poate combina câteva grupuri mai mici de 
turiști, care vorbesc aceeași limbă, într-un grup mai mare. 
Termenul limită pentru un tur este aproximativ, dar nu 
poate depăși 3 ore. 
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