
 

ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE 
CONSULAT ROMÂNIA și  REPUBLICA MOLDOVA – LEGAT CHIȘINĂU 

 

Dragi membri ai “Ordo Equestris Vini Europae”! 

 

Legatul Chișinău are plăcerea de a vă prezenta pachetele turistice pentru data de 15, 16 și 17 mai 2014 la 

evenimentul prilejuit de  Ceremonia de Înființare a Scaunului Cavaleresc “Purcari” și de Acreditare a 

noilor membri: 

 

Program turistic 15-17 MAI 2014 
ZIUA I – 15 mai 2014  

pentru persoanele care sosesc direct în Chișinău 

 

18:00 – 20:00      Welcome Cocktail terasa de vară a hotelului „Vila Verde”. Se poate servi și cina la terasă sau 

în unul din restaurantele Hotelului; 

20:00                    Timp liber. La alegere Vă putem rezerva o masă în cluburile de noapte AKTIV sau     

KREMLIN (www.aktiv.md; www.kremlin.md ). Proprietarii cluburilor sunt membri 

ai “Ordo Equestris Vini Europae”. 

 

ZIUA II – 16 mai 2014 

 

08:00 – 10:00        Mic dejun în Restaurantul Hotelului „Vila Verde”; 

10:00 – 11:00        Excursie&degustare de vinuri la orașul subteran „Cricova”; 

11:00 – 13:00        Excursie complexul muzeal „Orheiul Vechi”; 

14:00 -  16:00        Excursie&degustare de vinuri și Prînz la Pivnițele Brănești; 

20:00                     Timp liber. 

 

ZIUA III – 17 mai 2014 (opțional) 

 

08:00 – 09:00        Mic dejun în Restaurantul Hotelului „Vila Verde”; 

09:00 – 12:00        Opțional, la alegere. Turul orașului și/sau excursie la crama Mileștii Mici;  

12:00 – 13:00        Prînz la restaurantul „Vila Verde” sau în orice alt restaurant din Chișinău. 

 

ZIUA III – 17 mai 2014 

 

13:00                     Plecarea participanților cu autocarul (sau cu mașina) la Complexul Turistic “Purcari”; 

14:30  - 15:00         Întîlnirea participanților la Complexul Turistic “Purcari”; 

15:00  - 16:00        Defilarea participanților pe teritoriul Complexului Turistic “Purcari”; 

16:00  - 18:00       Ceremonia de Înființare a Scaunului Cavaleresc “Purcari” și de acreditare a noilor 

membri în incinta restaurantului Coplexului Turistic “Purcari; 

18:00  - 18:30        Final de ceremonie (felicitări, fotografii de grup, șampanie, excursie prin Crama “Purcari”); 

18:30 – 23:00        Recepția organizată cu ocazia Ceremoniei de Înființare a Scaunului Cavaleresc 

“Purcari” și de acreditare a noilor membri se va desfășura la Restaurantul Complexului 

Turistic “Purcari”; 

23:00 – 23:30         Plecarea participanților cu autocarul (sau cu mașina) la Chișinău. 
 

 

http://www.aktiv.md/
http://www.kremlin.md/


 

Cazare Hotel Vila Verde 

Denumire Pret special/ noapte, EURO 

(TVA inclus) 

Camera SGL/ noapte 35-00 

Camera DBL/ noapte 

pentru 2 persoane 

46-00 

* În preț este inclus micul dejun, internet WiFi și parcare păzită. 

 

TRANSPORT, TURUL ORAȘULUI, EXCURSII - OPȚIONAL 

Costuri opționale Preț/ persoană 

Grup minim - 10 persoane 

Preț/ persoană 

Grup 20 persoane 
Ghid Turul Orașului 3-00 EUR 1-50 EUR 

Transport Turul Orașului 7-00 EUR 3-50 EUR 

Transport Chișinău - Orașul 

Subteran Cricova - Orheiul Vechi - 

Pivnițele Brănești - Chișinău 

15-00 EUR 7-00 EUR 

Transport Chișinău – Purcari - 

Chișinău 
20-00 EUR 10-00 EUR 

Prețul poate varia în dependență de numărul de personae și  pachetul ales. 

 

Costuri opționale Preț/ persoană 

 
Prînz sau cină la restaurantul „Vila Verde” aproximativ 10-00 EUR 

 

Pachete de degustare ”CRICOVA” 
www.cricova.md  

 

Serviciile Zile de lucru 

de la 9.00-pînă 

la 15.00 

Zile de lucru 

Orele 15.00 – 21.00, sau 

Sîmbata şi Duminica 

a săptămînilor impare 

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

Excursia pe strazile subterane, sectia de maturizare a vinurilor de marca, sectia de producere a Spumantului clasic, 

Colectia Nationala si « Sali de Degustare ». 

Durata 1 ora. 

250 lei 

pentru o 

persoana 

350 Lei pentru o 

persoana 

 14 euro 20 euro 

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

Excursia prin strazile subterane, sectia de maturizare a vinurilor de marca, sectia de producere a Spumantului clasic, 
Colectia Nationala si “Sali de Degustare”. 

Se ofera suvenir: 1 sticla de spumant classic şi 1 sticlă de vin roşu într-o cutie specială 

Durata 1 ora. 

400 lei 

pentru o 

persoana 

500 Lei pentru o 

persoana 

 23 euro 28 euro 

Pachetul „Business” («Бизнес») fara suvenir.   

Excursia prin strazile subterane, sectia de maturizare a vinurilor de marca, sectia de producere a Spumantului clasic, 

Colectia Nationala si “Sali de Degustare”. 
Degustarea de 4 tipuri de vinuri. 

Gustare: nuci şi biscuiţi. 

Durata 1 ora 30 min 

 

350 Lei 

pentru o 

persoana 

 

450 Lei pentru o 

persoana 

 20 euro 25 euro 

Pachetul „ Business ” («Бизнес») cu suvenir.   

http://www.cricova.md/


Excursia prin strazile subterane, sectia de maturizare a vinurilor de marca, sectia de producere a Spumantului clasic, 

Colectia Nationala si “Sali de Degustare”. 
Degustarea de 4 tipuri de vinuri. 

Gustare: nuci şi biscuiţi. 

Se ofera suvenir: 1 sticla de spumant classic şi 1 sticlă de vin roşu într-o cutie specială 

Durata 1 ora 30 min 

 

500 Lei 

pentru o 

persoana 

 

600 Lei pentru o 

persoana 

 28 euro 34 euro 

Pachetul „Profesional” («Профессионал») fara suvenir   

Excursia prin strazile subterane, sectia de maturizare a vinurilor de marca, sectia de producere a Spumantului clasic, 
Colectia Nationala si « Sali de Degustare». 

Degustarea a 7 tipuri de vinului 

Gustare: platou cu cascaval,apa minerala. 

Durata 1 ora 45 min 

 

 

 

 

 

500 Lei 

pentru o 

persoana 

 

600 Lei pentru o 

persoana 

 28 euro 34 euro 

Pachetul „Profesional” («Профессионал») cu suvenir   

Excursia prin strazile subterane, sectia de maturizare a vinurilor de marca, sectia de producere a Spumantului clasic, 
Colectia Nationala si « Sali de Degustare ». 

Degustarea a 7 tipuri de vinului 

Gustare: platou cu cascaval,apa minerala. 

Durata 1 ora 45 min 
Se ofera suvenir: 1 sticla de spumant classic şi 1 sticlă de vin roşu într-o cutie specială 

 

650 Lei 

pentru o 

persoana 

 

750 Lei pentru o 

persoana 

 36 euro 42 euro 

Pachetul „Regatul Vinului” («Царство вина») fara suvenir.   

Excursia prin strazile subterane, sectia de maturizare a vinurilor de marca, sectia de producere a Spumantului clasic, 

Colectia Nationala si « Sali de Degustare ». 
Degustarea a 6 tipuri de vinului 

Gustare:gustare moldoveneasca,platou cu carne (bujeniţa,rulada prietenie,cîrnaciori din gaina),mamaliga (ursuleti) cu 

tocana ,smintina ,brinza, invirtita (cu bostan  , varză),chifle 2 buc 

 Durata 1 ora 45 min 

 

 

 

650 Lei 

pentru o 

persoana 

 

750 Lei pentru o 

persoana 

 36 euro 42 euro 

Pachetul „Regatul Vinului” («Царство вина») cu suvenir.   

Excursia prin strazile subterane, sectia de maturizare a vinurilor de marca, sectia de producere a Spumantului clasic, 

Colectia Nationala si « Sali de Degustare ». 

Degustarea a 6 tipuri de vinului 
Gustare:gustare moldoveneasca,platou cu carne (bujeniţa,rulada prietenie,cîrnaciori din gaina),mamaliga (ursuleti) cu 

tocana ,smintina ,brinza, invirtita (cu bostan  , varză),chifle 2 buc 

Durata 1 ora 45 min 
Se ofera suvenir: 1 sticla de spumant classic şi 1 sticlă de vin roşu într-o cutie specială 

 

800 Lei 

pentru o 

persoana 

 

900 Lei pentru o 

persoana 

 45 euro 50 euro 

Pachetul „Prestij” («Престиж») fara suvenir.   

Excursia prin strazile subterane, sectia de maturizare a vinurilor de marca, sectia de producere a Spumantului clasic, 
Colectia Nationala si « Sali de Degustare ». 

Degustarea a 7 tipuri de vinului 

Prinz: 

 Gustare moldoveneasca                                                         

 Platou cu carne (bujeniţa,rulada prietenie,cîrnaciori din gaina) 

 Platou cu vinete                                                                         

 Legume coapte                                                                          

 Sarmale                                                                                     

 Invirtita (cu brinza )                                                                  

 Invirtita (cu bostan )                                                                  

 Steak de porc 

 Cartofi copti                                                                            

 Desert                                                                                      

 Chifle 2 buc.    

Durata 2 ore 30 min 

 

900 Lei 

pentru o 

persoana 

 

 

1000 Lei pentru o 

persoana 

 50 euro 56 euro 

Pachetul „Prestij” («Престиж») cu suvenir.   



Excursia prin strazile subterane, sectia de maturizare a vinurilor de marca, sectia de producere a Spumantului clasic, 

Colectia Nationala si « Sali de Degustare ». 
Degustarea a 7 tipuri de vinului 

Prinz: 

1. Gustare moldoveneasca                                                         
2. Platou cu carne (bujeniţa,rulada prietenie,cîrnaciori din gaina) 

3. Platou cu vinete                                                                         

4. Legume coapte                                                                          
5. Sarmale                                                                                     

6. Invirtita (cu brinza )                                                                  

7. Invirtita (cu bostan )                                                                  
8. Steak de porc 

9. Cartofi copti                                                                            

10. Desert                                                                                      
11. Chifle 2 buc.    

Durata 2 ore 30 min 

Se ofera suvenir: 1 sticla de spumant classic şi 1 sticlă de vin roşu într-o cutie specială 

 

1050 Lei 

pentru o 

persoana 

 

1150 Lei pentru o 

persoana 

 58 euro 64 euro 

Pachetul „VIP” fara suvenir.   

Excursia prin strazile subterane, sectia de maturizare a vinurilor de marca, sectia de producere a Spumantului clasic, 

Colectia Nationala si « Sali de Degustare ». 

Degustarea a 9 tipuri de vinului 
Prinz: 

1. Gustare moldoveneasca                                                                            

2. Platou cu peste                                                                       
3. Platou cu carne (bujeniţa,rosbif)                                            

4. Chighiri de casa                                                                     

5. Mititei 
6. Invirtita cu cartofi                                                                  

7. Pastrav cu spanac                                                                   

8. Legume la gratar (rosii,ardei,dovlecei,ciuperci)                    
9. Desert                                                                                     

10. Chifle 2 buc.      

Durata 3 ore 

 

1300 Lei 

pentru o 

persoana 

 

1400 Lei pentru o 

persoana 

Pachetul „VIP” cu suvenir. 72 euro 78 euro 

Excursia prin strazile subterane, sectia de maturizare a vinurilor de marca, sectia de producere a Spumantului clasic, 

Colectia Nationala si « Sali de Degustare ». 
Degustarea a 9 tipuri de vinului 

Prinz: 

1. 1.Gustare moldoveneasca                                                                            
2. Platou cu peste                                                                       

3. Platou cu carne (bujeniţa,rosbif)                                            
4. Chighiri de casa                                                                     

5. Mititei 

6. Invirtita cu cartofi                                                                  
7. Pastrav cu spanac                                                                   

8. Legume la gratar (rosii,ardei,dovlecei,ciuperci)                    

9. Desert                                                                                     
10. Chifle 2 buc.      

Se ofera suvenir: 1 sticla de spumant classic şi 1 sticlă de vin roşu într-o cutie specială 

Durata 3 ore   

 

1450 Lei 

pentru o 

persoana 

 

1550 Lei pentru o 

persoana 

 80 euro 86 euro 

 

 

Pachete de degustare ”MILEȘTII MICI” 
www.milestii-mici.md  

 
calcul pentru 5 persoane la numarul de vinuri spre degustare.  

Excursia include vizita Muzeului Magazin unde e posibila procurarea vinurilor  exclusive „Milestii Mici”. 

Achitarea in lei MDL,in numerar sau prin card 

ÎS CVC “Mileştii Mici” este o zonă non fumătoare. 

Temperatura în beci este   +12  +14  C,  umeditatea 85-95%.   

                                                

           

Serviciile 

 

 

Dela 9.00-pînă 

la 17.00 

 

 

După orele 17.00 şi 

zile de odihnă 

Achitarea in lei MDL,in numerar sau prin  card                                                                                         PRET   X  1   PERS. 

Excursie (40 minute)                                                                                                                             200                              300 

http://www.cricova.md/


                                                                                                                                                              

Meniul „Butoias”                                                                      

Degustare  3 vinuri  de consum curent (din ulcior)  

250 

 

400 
Gustare (fructe uscate, miez de nucă, biscuiţi) 

Excursia, degustarea vinului (fourchette) durata ~ 1 ora 

Total, euro/persoana  (inclusiv TVA) 14 euro 22 euro 

                                                            Meniul „Expres”                             

Degustare 6 vinuri (2 consum curent, 2 calitate superioara rosu, 1 pastrat  colecţie 1 

spumant)*x 5 pers 

 

 

600 

 

 

 

780 
Gustare (Gustare „Doina”, Asortata mezeluri, frigărui de pui cu salata, cartofi fierti, fructe) 

Suvenire  (1 sticlă vin alb consum curent +1 sticla vin rosu consum curent) 

Excursia, degustarea vinului, masa - durata 2 ore 

Total, euro/persoana ( inclusiv TVA)        33 euro 43 euro 

                                                           Meniul „Clasic” 

Degustare 7 vinuri,(2 calitate superioară,1 consum curent desert,1 pastrat în colecţie, 2 

colecţie, 1 spumant)*x 5 pers 

 

 

700 

 

 

880 
Gustare (Gustare „Doina”, asortată mezeluri, plăcinte, file du pui cu salata, cartofi fierţi, 

fructe) 

Suvenire  (1 sticlă vin roşu calitate superioara, 1 sticlă spumant  alb) 

Excursia, degustarea vinului, masa – durata 2 ore 

Total, euro/persoana ( inclusiv TVA)        39 euro 49 euro 

                                                          Meniul „National”(cu degustare de vinuri) 

Degustare 6 vinuri (2 calitate superioară, 3 colecţie, 1 spumant)*x 5 pers  

 

1000 

 

 

1200 

Gustare (asortată legume coapte,asortata de peste, asortată de carne, asortata de plăcinte, 

mamăliga cu tocana de porc, sarmale moldoveneşti, fructe, prune cu nuci)se serveste din 

veselă din ceramică 

Suvenire  (1sticla de vin rosu de calitate superioara,1 sticla spumant alb) 

Excursia, degustarea vinului, masa - durata 2,5  ore 

Total, euro/persoana ( inclusiv TVA)        56 euro 67 euro 

                                                          Meniul „National”( vin la ulcior) 

Degustare 2 vinuri de calitate superioara(din ulcior)  

 

850 

 

 

1000 

Gustare (asortată legume proaspete cu brînză, asortată de carne, plăcinte, mamăliga cu 

medalion de vita cu sos, sarmale moldoveneşti, fructe, prune cu nuci).  

Gustarea se serveşte în veselă din ceramică Suvenire  (1 sticlă vin calitate superioara rosu, 1 sticlă Spumant  alb) 

Excursia, degustarea vinului, masa – durata 2 ore 

Total, euro/persoana ( inclusiv TVA)        47 euro 56 euro 

 

ÎNTREPRINDEREA DE STAT 

COMBINATUL DE VINURI DE CALITATE 

           

                                                      www.milestii-mici.md       milestiimici@dnt.md 

 

 

De la 9.00-pînă 

la 17.00 

 

 

După orele 17.00 şi 

zile de odihnă 

                                                 Meniul „Studentesc”                          PRET CALCULAT  IN  LEI MOLD  X  1          PERS  

  

400 

 

550 
Degustare  2 vinuri(1 sticla vin rosu consum curent,1 sticla spumant alb) 

Gustare(clatite dulci umplute cu fructe,cartofi fierti cu batuta din carne de  pui) 

Excursie,degustare vinului,masa-durata 2 ore   

Total,euro/persoana(inclusiv TVA) 22 euro 31 euro 

http://www.milestii-mici.md/
mailto:milestiimici@dnt.md


Meniul „Vegetarian” 

Degustare 3 vinuri(1 sticla vin alb consum curent,1 sticla vin rosu calitate 

superioara,1 sticla vin desert consum curent ) 

 

 

500 

 

 

650 

Gustare(asortata legume proaspte,asortata din legume marinate in stil 

coreean(morcov,telina,sfecla rosie,brocoli) salata din cruditati(ardei dulci,sfecla 

rosie,morcov,ceapa),ciorba din fasole,budinca din cartofi cu ciuperci 

Excursie,degustare vinului,masa-durata 2 ore 

Total,euro/persoana(inclusiv TVA) 28 euro 36 euro 

Meniul „De Post” 

Degustare 3 vinuri(1 sticla vin calitate/superioara alb,1 sticla vin rosu pastrat 

colectie,1 sticla vin alb colectie) 

 

600 

 

750 Gustare(asortata legume coapte,salata din cruditati(ardei dulci,sfecla rosie,morcov,ceapa ) 

fasolita,cartofi inabusiti cu ciuperci in ulcele,prune cu nuci) 
Excursie,degustare vinului,masa-durata 2 ore 

Total,euro/persoana(inclusiv TVA) 33 euro 42 euro 

*CALCUL PENTRU 5 PERS              Tel./fax (373-22)  382333,  069500262 Achitare MDL 

 

ÎNTREPRINDEREA DE STAT 

COMBINATUL DE VINURI DE CALITATE 

                                                                           www.milestii-mici.md  

 

 

De la 9.00-pînă 

la 17.00 

 

 

După orele 17.00 şi 

zile de odihnă 

                                                 Meniul „Moldova”                          PRET CALCULAT  IN  LEI MOLD  X  1 PERS 

Degustare 3 vinuri de consum curent din ulcior  

 

 

 
Aperitiv (salam, pastrama, cascaval, castraveti, rosii) zeama moldoveneasca, mamaliga cu 

tocanita de porc. 
Excursia, degustarea vinului  - durata 2 ore 

Total, euro/persoana  (inclusiv TVA)               fara suvenire 460/ 26 euro 640/ 36 euro 

Total, euro/persoana  (inclusiv TVA)              cu suvenire ( vin alb c/c+vin rosu c/c) 520/ 29 euro 670/ 37 euro 

Meniul „Struguras” 

Degustare 7 vinuri (2 calitate superioară, 1 pastrat în colecţie, 3 colecţie, 1 spumant)* 

X 5 PERS 

 

 

 

 

 

 

Asortata cascaval, miez de nuca, fructe uscate. 

Excursia, degustarea vinului, masa - durata 2 ore 

Total, euro/persoana ( inclusiv TVA)               fara suvenire 540/ 30 euro 690/ 38 euro 

Total, euro/persoana ( inclusiv TVA)              cu suvenire (vin alb c/s+rosu c/s) 

 

630/ 35 euro 780/ 43 euro 

Meniul „Taranesc” 

Degustare 7 vinuri,(2 calitate superioară,1 sticla consum curent de desert,1 pastrat în 

colecţie, 2 colecţie, 1 spumant)*  X 5 PERS 

 

 

 

 

 

 

Asortata legume, asortata placinta Milestii Mici,cartofi cu carne la cuptor 

Excursia, degustarea vinului, masa – durata 2 ore 

Total, euro/persoana ( inclusiv TVA)              fara suvenire 600/ 32 euro 750/ 42 euro 

Total, euro/persoana ( inclusiv TVA)           cu suvenire (vin rosu c/s+spumant alb) 690/ 38 euro 840/ 47 euro 

Meniul „Codru” 

Degustare 7 vinuri ,(2 calitate superioară, 1 pastrat în colecţie, 3 colecţie, 1 

spumant)* X 5 PERS 

 

 

 

   

 

 Aperitiv (salam, pastrama, cascaval, castraveti, rosii), soleanca, cotlet de porc, cartofi fri, 

salata de varza. 
Excursia, degustarea vinului, masa - durata 2 ore 

http://www.milestii-mici.md/


Total, euro/persoana ( inclusiv TVA)             fara suvenire 700/ 39 euro 850/ 47 euro 

Total, euro/persoana ( inclusiv TVA)       cu suvenire ( vin alb colect.+spumant alb) 850/ 47 euro 1000/ 56 euro 

Meniul „Nistru” 

Degustare 7 vinuri (2 calitate superioară, 1 pastrat în colecţie, 2 colecţie, 1 spumant)* 

X 5 PERS 

 

 

 

 

 

 

Asortata legume,  asortata peste,  asortata placinte,  peste pangasius cu cartofi , salata din 

fructe de mare 
Excursia, degustarea vinului, masa – durata 2 ore 

Total, euro/persoana ( inclusiv TVA)              fara suvenire 650/ 36 euro 800/ 45 euro 

Total, euro/persoana ( inclusiv TVA)      cu suvenire( vin rosu colect.+spumant alb) 870/ 48 euro 1020/ 57 euro 

Meniul „Doina” 

Degustare 7 vinuri (2 calitate superioară, 1 pastrat în colecţie, 3 colecţie, 1 spumant)* 

X 5 PERS 

  

Asortata legume, asortata rulada, legume coapte, asortata de cascaval, carne coapta de miel 

sau  de rata, mamaliga, smintina, scrob. 

  

Excursia, degustarea vinului - durata  2.5 ore   

Total, euro/persoana  (inclusiv TVA)                 fara suvenire            900/ 50 euro 1050/ 58 euro 

Total, euro/persoana  (inclusiv TVA)  cu  suvenire (vin desert „Margaritar” + vin 

rosu c/s) 

1000/ 56 euro 1150/ 64 euro 

                                                                           Meniul „Milestii Mici” 

Degustare 7 vinuri (2 calitate superioară, 1 pastrat în colecţie, 3 colecţie, 1 spumant)* 

X 5 PERS 

  

Asortata carne (rulada pui, vita, porc), doina, asortata cascaval, salata din piept de pui, 

asortata placinta Milestii Mici, frigarui de porc cu salata sau legume copate,clatite( brinza, 

cartofi, varza), prajitura 

  

Suvenire : vin rosu pastr.colectie + vin colectie alb   

Excursia, degustarea vinului, masa - durata 2.5 ore   

Total, euro/persoana ( inclusiv TVA)        1500/ 84 euro 1650/ 92 euro 

   

*CALCUL PENTRU 5 PERS              Tel./fax (373-22)  382333,  069500262 Achitare MDL 

 

Pachete de degustare ”Brănești” 

 

Agenţia de Turism „Brăneşti” SRL  vă oferă un itinerar turistic în Labirinturile de Galerii Subterane 

“Pivniţele din Brăneşti”, care sunt situate in Inima Codrilor, în coasta Orheiului Vechi. Aici veţi avea 

posibilitatea de a savura fine vinuri albe şi roşii de colecţie, vinuri spumante, bucate tradiţionale preparate 

de iscusiţii bucătari.  

 Deasemenea vă puteţi potoli setea cu apa „Poiana Brăneşti” îmbuteliată la o adîncime de 75 m sub pămînt.   

Temperatura în subsol: +11º+14º C. 

Umiditatea: 87 - 92%. 

 

Nr. 
Programe 

Pînă la 10 

persoane 

Suma 1/persoană 

Mai mult de 10 

persoane 

Suma 1/persoană 

1. Excursie. Durata 40 min. 100 MDL/ 6 euro 70 MDL/ 4 euro 

2. 

Excursie. Degustare 8 denumiri de 

vinuri:4-calitate superioară, 

3-colecţie şi 1-spumant. 

315  MDL/ 18 euro 255 MDL/ 15 euro 



Durata 1,5 ore. 

3. 

Excursie. Degustare 8 denumiri de 

Vinuri:4-calitate superioară, 

3-colecţie şi 1-spumant + Suvenire. 

 Durata 2 ore. 

440 MDL/ 25 euro 385 MDL/ 22 euro 

4. 

Excursie. Degustare 8 denumiri de 

Vinuri:3-calitate superioară, 

4-colecţie şi  1-spumant + Suvenire +Prânz(vedeți mai jos) 

 Durata  2 ore 

550 MDL/ 31 euro 475 MDL/ 27 euro 

5. 

Excursie. Degustare 10 denumiri de 

Vinuri:4-calitate superioară, 

4-colecţie şi 2-spumant + Suvenire+ Prânz(vedeți mai jos) 

Durata  2 ore. 

600 MDL/ 34 euro 520 MDL/ 29 euro 

După ora 18.00 preţurile sunt majorate cu 20%. 

În zilele de odihnă şi sărbători preţurile sunt majorate cu 50% şi rezervarea se face cu o zi înainte,  

nu mai tîrziu de ora 14.00.  

Pentru prânz vă propunem la alegere 

Pentru orice informații suplimentare, detalii sau întrebări referitor la pachetele turistice, Vă rugăm să ne 

contactați la adresa de e-mail: reception@vila-verde.md  sau la tel: Medvețchi Natalia +373 22 288 003; fax: 

+373 280 479; mobil: +373 69637351; +373 69400900. 

 

Pentru o corectă dimensionare a evenimentului din punct de vedere organizatoric, Vă rugăm să aveți 

amabilitatea de a confirma participarea dumneavoastră și a invitaților dumneavoastră pînă cel tîrziu Luni, 12 

mai 2014, orele 18:00, la adresa de e-mail: asapojnic@yahoo.com, reception@vila-verde.md  sau la tel: 

Sapojnic Alexandru: +373 69111154, Medvețchi Natalia +373 69637351, Cichir Ludmila +373 69279214. 

 

IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI ! 

EQUES de Vino, Proconsul I Sapojnic Alexandru 

ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE 

Legat Chișinău 

 

Nr. MENIUL 

1. 

Legume proaspete 

Asorti de caşcaval şi mezeluri 

Placinţele ca la Brăneşti 

Mămăliga cu friptură 

2. 

Legume proaspete  

Asorti de caşcaval şi mezeluri 

Placinţele ca la Brăneşti  

Mici de Brăneşti, cartofi fri, salată. 

3. 

Legume proaspete 

Asorti de caşcaval şi mezeluri 

Placinţele ca la Brăneşti  

Costiţă, cartofi, salată. 
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