
VIA CAHUL
VALORI INOVARE AUTENTICITATE

REGIUNEA

Vino să cunoști o regiune cu personalitate, 

unde grija, prietenia, spiritul local, bunăvoința, energia 

și dragostea de viață te vor cuceri!

GHID TURISTIC 

REGIUNEA

CAHUL



Regiunea Cahul este o zonă însorită cu peisaje pitorești, 

amplasată la sudul Republicii Moldova la frontiera cu România 

și Ucraina. Regiunea dispune de un bogat patrimoniu natural, 

cultural și uman. În regiune se află Rezervația ”Prutul de Jos” 

inclusă în patrimoniul UNESCO, un ecosistem de baltă și luncă 

inundabilă cu diverse specii de floră și faună sălbatică. Un 

element cheie al cadrului natural sunt păsările, iar zona „Lacurile 

Prutului de Jos” este inclusă în Lista zonelor umede de 

importanță internațională, potrivit Convenției Ramsar. În 

această zonă se găsesc cele mai mari lacuri din Moldova: 

Beleu și Manta. 

Regiunea Cahul are un bogat potențial turistic, care îmbină 

resursele din spațiul urban - mun. Cahul cu cele din mediul rural – 

Lunca Prutului de Jos. Aici veți descoperi diverse pensiuni și case 

tradiționale, obiceiuri și tradiții autentice, meșteșuguri populare 

și foarte important - oameni care sfințesc locurile cu spiritul, 

bunătatea și căldura lor. 

Turismul este una din prioritățile de dezvoltare a regiunii 

Cahul. În acest scop a fost creat Clusterul turistic VIA 

Cahul, o platformă de cooperare constituită din 49 actori 

cheie: agenți economici, autorități publice, instituții de 

cercetare-educare-inovare și structuri catalizatoare. 

Clusterul turistic susține reprezentanții sectorului de 

turism pentru a asigura sporirea competitivității 

sectorului la nivel regional, transfrontalier, național și 

internațional. 

Parteneriatul este cheia succesului regiunii Cahul, iar 

mai multe structuri își unesc eforturile pentru a stimula 

dezvoltarea turismului. Astfel, Clusterul turistic VIA Cahul 

colaborează intens cu Grupul de Acțiune Locală 

”Lunca Prutului de Jos”. Urmare a activităților comune, 
mai mulți operatorii turistici locali au fost conectați în 

trasee și circuite turistice regionale.

INTRODUCERE

VINO ȘI GUSTĂ DIN OSPITALITATEA REGIUNII CAHUL!

www.eu4cahul.md
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HARTA REGIUNII CAHUL 

1. Sanatoriul „Nufărul Alb”

2. Teatrul Republican Muzical-Dramatic 
 „B.P. Hasdeu”

3. Muzeul Ținutului Cahul

4. Pensiunea „El-Cairo”

5. Restaurantul „Metropolis” 

6.  Agrement la Cahul

7. Operator turistic „Hora inimii”

8. Baza de odihnă și agrement 
 „La Cotihana”

9. Ferma „Voina”

10. Prisaca „Miere de Cahul”

11. Muzeul de Istorie și Etnografie 
 Crihana Veche

12.  Pensiunea „Casa Bunicului”

13.  Atelierul de pielărie „Gheorghe Burcă”

14.  Atelierul de meșteșuguri populare 
 „Valentina Grigoriță” 

15.  Atelierul de creație „Elizaveta Dorin” 

16.  Cofetăria „Casa Dulce” Colibași

17. Planetariul din Brînza 

18. Prisaca din Luncă

19. Casa rurală „La bunica Clava”

20. Pensiunea „Eco-Village Văleni”

21. Casa rurală „La Savetuca”

22. Complexul Turistic „Vatra”

23. Rezervația Naturală „Prutul de Jos”

24. Atelierul gastronomic „La tanti Masha”

25. Crama “Domeniile Pană”

26. Complexul turistic „Potcoava Verde” 

27. Vinăria din Vale

28. Casa-muzeu „La mama Catița”

29. Muzeul de Istorie și Etnografie 
 Slobozia Mare 

30. Muzeul de Cultură și Civilizație 
 „La gura Prutului” 

Destinații turistice din regiunea Cahul



Clusterul turistic „VIA Cahul” creat în luna aprilie 
2022 a adus împreună 49 parteneri din 
r e g i u n e a  C a h u l ,  d a r  ș i  d i n  s p a ț i u l 
transfrontalier, care au o pasiune comună -  
turismul. Acest parteneriat regional este menit 
să dezvolte sectorul de turism, asigurând  
creșterea competitivității afacerilor turistice 
pentru promovarea și valorificarea la scară 
largă a produsului turistic regional. Astăzi 
operatorii economici, autoritățile publice, 
instituțiile de cercetare-inovare-educare și 
entitățile catalizatoare comunică eficient, 
cooperează și realizează acțiuni, care dezvoltă 
infrastructura de turism, sporesc vizibilitatea 
sectorului, creează și pun la dispoziția 
vizitatorilor produse turistice competitive și 
inovative, inițiază parteneriate internaționale, 
promovează turismul responsabil.  

Clusterul turistic „VIA Cahul”
(Valori, Inovare, Autenticitate)

Catalizator în cadrul clusterului este mun. 
Cahul, capitala cultural-creativă a Republicii 
Moldova, care coagulează în jurul său cele mai 
valoroase resurse din zonă: ape minerale, 
drumuri și  trasee turist ice, festivaluri 
internaționale și potențialul  inegalabil al 
spațiului rural – Lunca Prutului de Jos. Și asta 
pentru ca fiecare turist, care ajunge în 
regiunea Cahul, să ne cunoască mai bine: 
oamenii, tradițiile, locurile pitorești, cultura și 
valorile. 

Dacă ești pasionat de călătorii, te așteptăm în 
regiunea Cahul – o zonă care merită a fi 
descoperită și explorată! Echipa Clusterului 
turistic VIA Cahul te poate ajuta în crearea 
unor trasee pentru amintiri de neuitat!

fb.com

www.fb.com/turismCahul

proparteneriatdd@gmail.com

+373 68 682 875

+373 60 082 825

Contacte:



Cahul este primul oraș din Republica Moldova care a 

obținut statutul de stațiune balneară datorită 

existenței izvoarelor cu ape minerale cu o compoziție 

unică și extrem de valoroasă. Apele minerale bogate 

în sulf, iod, brom și natriu cu o mineralizare scăzută 

sunt folosite în tratarea afecțiunilor aparatului 

l o c o m o t o r ,  a fe c ț i u n i l o r  c a rd i o v a s c u l a re , 

dermatologice, ginecologice, sistemului nervos 

central și periferic.

Stațiunea balneară „Nufărul Alb” și-a început 

activitatea în anul 1984. Aceasta dispune de baze de 

odihnă și tratament, care deservesc turiști pe întreaga 

perioadă a anului .  Funcționează pol ic l in ica 

balneologică, complexul hotelier, restaurantul, există 

spații pentru manifestări culturale și de divertisment. 

Baza curativă dispune de secția de băi, piscină, 

cabinete de hidroterapie, masaj clasic și subacvatic, 

acupunctură, secția fizioterapeutică, săli  de 

gimnastică curativă și mecanoterapie dotate cu 

echipamente cu randament înalt pentru procesul de 

tratament. În 2009 a fost dată în exploatare piscina 

exterioară, iar din 2016 a fost deschisă camera de 

salină. Salina Sanatoriului „Nufărul Alb” este unică în 

Republica Moldova, având capacitatea de tratare a 

100 pacienți concomitent.

„Nufărul Alb – cel mai bun 
sanatoriu din Moldova pentru 

tratament și odihnă!”

Sanatoriul „NUFĂRUL ALB”1

Contacte:Sanatoriul „Nufărul Alb” este amplasat 

într-o zonă liniștită, protejată de 

aglomerația orașului, cu aer curat și 

ionizat din Lunca Prutului, departe de 

zona industrială.

Scutelnic Alexandru

+373 299 23 440

info@nufarul.md

www.fb.com/Balneoterapie  

www.nufarul.md  

Republica Moldova

mun. Cahul, MD-3909

Str. Nucilor 1, 

Slogan: 

fb.com



Teatrul Republican Muzical-Dramatic 

„B.P. Hasdeu” din Cahul
2

Mândru Gheorghe

+373 696 12 258

teatrulbphasdeu@yahoo.com 

www.fb.com/teatrulhasdeu  

www.teatrulcahul.md/

Republica Moldova
mun. Cahul, MD-3909

str. 31 August, 9/b, 

Spectacolele Teatrului Republican Muzical-Dramatic 

„B.P. Hasdeu” din Cahul ne ajută să evadăm din cotidian 

prin întâlnirea și interacțiunea cu diverse personaje, 

conectându-ne cu arta și frumosul. Dacă ești în Cahul nu 

pierde ocazia să mergi la un spectacol de teatru. Jocul 

actorilor, lumini și culori, fascinația costumelor, efectele 

muzicii, firul poveștii și esența aventurii, toate împreună 

ne provoacă să reflectăm, să explorăm și să depășim 

propriile limite de cunoaștere.

După trei decenii de activitate, Teatrul din Cahul a devenit 

un teatru de păpuși pentru copii, tineri și adulți, un teatru 

tradițional, dar și unul care își asumă riscurile 

experimentului: teatru de comedie, de dramă și miniaturi. 

Repertoriul tematic este diversificat: istoric, clasic, pentru 

copii, piese de artă teatrală postmodernă, satisfăcând 

astfel gusturile artistice ale spectatorilor de diferite 

vârste.

În scenă vei descoperi actori notorii din Republica 

Moldova: maeștri în artă, artiștii emeriți și artiști dramatici. 

Trupa din Cahul deține în palmares mai multe premii 

decernate în cadrul Galelor UNITEM. 

De asemenea, iubitorii de teatru sunt invitați anual la 

Festivalul Internațional de teatru - „Teatru fără frontiere”, 

desfășurat în luna octombrie la Cahul.

”Cu noi poți rupe barierele 

timpului, spațiului, mentalităților, 

poți călători în alte epoci din 

trecut sau viitor, poți descoperi 

alte universuri spirituale fără 

cenzură, reguli impuse, 

constrângeri și chiar fără 

traducere, fiindcă limbajul artistic 

este înțeles și fără cuvinte”.

Slogan: Contacte:

fb.com



Muzeul Ținutului Cahul a fost deschis în anul 1958. Sediul 

muzeului reprezintă o clădire construită la mijlocul 

secolului al XIX-lea cu valoare istorică pentru orașul 

Cahul. Aici, în anul 1858 a activat ca judecător renumitul 

scriitor, istoric, lingvist, savant român Bogdan Petriceicu 

Hasdeu.

Profilul muzeului este studierea ținutului natal, iar 

patrimoniul constă din peste 38.000 de piese. Muzeul 

este atractiv pentru publicul de diferite vârste, anual 

fiind frecventat de circa 17000 vizitatori și turiști.

Fondurile muzeului adăpostesc o bogată colecție de 

arme albe și de foc, de arheologie și numismatică, de 

carte veche și documente. Un loc distinct revine colecției 

etnografice, care însumează elemente din portul 

popular, covoare și prosoape. Compartimentul „natură” 

include colecții tematice de păsări și animale specifice 

celor trei ecosisteme sudice și vestigii paleozoologice, 

care reflectă istoria geologică a Pământului . 

Compartimentul „istorie” evocă evoluția societății 

umane de la paleolitic până la formațiunile prestatale 

medievale românești.

Un interes aparte trezește Complexul Etnografic, 

deschis în anul 1979, constituit dintr-o gospodărie 

țărănească de la finele secolului al XIX-lea – începutul 

secolului XX. Expoziția de prosoape, covoare, păretare, 

scoarțe, mobilier și inventar tehnico-agricol oferă 

vizitatorului complexitatea trăirilor materiale și spirituale 

ale poporului nostru.

Muzeul Ținutului Cahul3

Muzeul Ținutului Cahul conservă 

valorile tradiționale locale și sprijină 

vizitatorii în înțelegerea procesului de 

dezvoltare spirituală a comunității. 

Instituția propune o serie de activități, 

care permit explorarea patrimoniului 

muzeal, dezvoltarea potențialului 

c reator ,  ab i l i tă ț i lo r  pract ice  ș i 

integrarea socială.

Marina Maftei

+373 299 22 269

muzeul_cahul@yahoo.com 

www.fb.com/muzeultinutului.cahul

Republica Moldova

mun. Cahul, MD-3909

str. Lev Tolstoi, 4

Contacte:

fb.com



Pensiunea „El-Cairo”4

Cebotari Alina

+373 795 33 888

el.cairo@yahoo.com 

fb.com/profile.php?

id=100066208285432 

www.elcairo.md

Republica Moldova
mun. Cahul, 
str. Pușkin, 88a

Pensiunea „El-Cairo” din mun. Cahul se află într-o zonă 

centrală a orașului ce vă oferă posibilitatea de a fi în 

proximitatea spațiilor de agrement și zonelor de 

acces. În același timp, pensiunea este amplasată  într-

un spațiu liniștit, izolat de gălăgia urbană, în 

vecinătatea Sanatoriului ”Nufărul Alb”. Pensiunea 

oferă servicii de cazare, parcare, servicii SPA și acces 

la bucătăria comună. Fiecare serviciu asigură un 

confort unic și o senzație de ospitalitate deplină. 

Capacitatea de cazare este de 15 camere cu paturi 

duble matrimoniale. 

Camerele sunt dotate cu mobilier de lemn, atent 

finisate, internet, TV, aer condiționat, baie proprie. În 

cadrul pensiunii te poți relaxa într-un spațiu plăcut 

amenajat în stil oriental - El Cairo Lounge Zone. În 

zona SPA, vei găsi o saună cu bazin, hamam și cameră 

cu sare.

Liniștea specifică zonei în care este amplasată 

pensiunea o transformă într-o mica oază. În 

perspectivă apropiată pensiunea își propune să 

deschidă un restaurant și terasa în stil tradițional, care 

va deservi turiștii cazați în cadrul pensiunii, cât și alți 

vizitatori ai regiunii Cahul.

”Pentru noi contează să vă 

simțiți bine! Bucurați-vă de 

fiecare zi cu noi!”

Slogan: 

Contacte:

fb.com



Dacă ești într-o călătorie prin mun. Cahul împreună 

cu familia și prietenii și nu te-ai decis unde să servești 

masa, atunci restaurantul „Metropolis” este cea mai 

bună alegere. Restaurantul este amplasat în centrul 

Cahulului în imediată apropiere de Piața Horelor. 

Localul dispune de 3 săli și terasă în aer liber cu o 

suprafața totală de circa 700 m2.

Restaurantul propune un sortiment larg de bucate 

gustoase la prețuri rezonabile oferite într-o 

atmosferă caldă și prietenoasă. Grija și atenția față 

de clienți este atuul familiei Voina. Produsele utilizate 

la prepararea alimentelor sunt cultivate la ferma 

proprie, amplasată în satul Roșu. Astfel meniul 

propus este variat și cu accent pe produse mereu 

proaspete. Tot aici te poți delecta cu diferite feluri de 

mâncare gătită în mod tradițional. Pentru cei care își 

petrec timpul în afara orașului Cahul, localul propune 

și servicii de catering. De asemenea, în incinta 

localului se pot organiza evenimente corporative și 

activități de neuitat.

Restaurantul „Metropolis” 5

Voina Cristian

+373 788 00 751

cristy.voina@gmail.com

fb.com/MetropolisCahul

Republica Moldova

mun. Cahul, MD-3909

str. Mihai Eminescu 43/2 

„Gustos, tradițional și sănătos”

Slogan: 

Contacte:

fb.com



 Agrement la Cahul6

Mândru Ina

+373 608 81 138

Republica Moldova

mun. Cahul, 

Parcul “Grigore Vieru”

Dacă ai pornit în vacanță și cauți distracții și activități 

recreative pentru copii și întreaga familie, e bine să 

cunoști despre serviciile companiei noastre din mun. 

Cahul. Activitățile se realizează la aer liber, stimulând 

mișcarea și asigurând copiilor beneficii de ordin fizic și 

mental. Printre serviciile de agrement oferite se 

numără:

џ închirierea karturilor cu pedale;

џ plimbarea cu trenulețul;

џ zbor cu aeroplanul.

Echipa noastră te așteaptă în fiecare zi  în parcul 

”Grigore Vieru” din centrul mun. Cahul. Cadrul natural 

al parcului stimulează activismul celor mici, 

imaginația și creativitatea. Plimbările cu kartul și 

trenulețul va face ca copiii să trăiască experiențe de 

neuitat, să îmbine viteza cu distracția și să se bucure 

de senzații tari. În timp ce copiii au o ocupație plăcută 

și utilă, ceilalți membri ai familiei se pot bucura de o 

promenadă liniștită în parc, unde pot descoperi mai 

multe obiective turistice, printre care Muzeul Ținutului 

Cahul, edificiul Teatrului Republican Muzical-Dramatic 

„Suntem ferm convinși că 

distracția sănătoasă și inteligența 

merg mână în mână.”

Slogan: 

„B. P. Hasdeu”, porțiuni a galeriilor 

subterane ale orașului, catedrala 

„Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” 

sau Piața Horelor.

Contacte:

iuliamandru142@gmail.com



Operator turistic „Hora inimii”7

Silvia Strelciuc 

+373 600 82 825

strelciucs@yahoo.com 

Republica Moldova

mun. Cahul, 

str. C. Stamati 17

Compania „S&I Project” are un spectru multi-dimensional 

de servicii, care oferă turiștilor oportunități de a cunoaște 

locuri noi, a trăi experiențe unice, a-și explora propriile 

limite și a-și asigura un proces de creștere și dezvoltare în 

baza unui plan individual. Principalele servicii oferite:

џ excursii de descoperire a potențialului Luncii Prutului de 

Jos cu popasuri și staționări în spații naturale și la 

obiective turistice;

џ drumeții în satele Slobozia Mare și Văleni, în zona 

Rezervației „Prutul de Jos” cu distanțe și grad de 

d ificu l ta te  mic  ș i  med iu  ( în  co laborare  cu 

managementul rezervației). Drumețiile sunt îmbinate 

cu activități mobile și de aventură;

џ vizite la Casa-muzeu „La Mama Catița” din s. Slobozia 

Mare și discuții de suflet cu stăpâna muzeului -

Ecaterina Pană;

џ teambuilding-uri și activități de networking

џ activități  de învățare și formare personală/ 

profesională (experții te pot sprijini pentru capacitare 

în: identificare probleme și organizare comunitară, 

management proiecte, colectare de fonduri , 

managementul organizație non-profit, elaborare 

planuri de afaceri ș.a.)

џ servicii de ghidaj turistic profesionist

Brandul companiei este „Hora inimii”, care reflectă esența 

activității. În cadrul traseului turistic oamenii locului, 
Promovăm turismul responsabil

Slogan: 

tradițiile și obiceiurile, potențialul natural, 

istoria și geografia zonei metaforic se 

prind într-o horă, care îți bucură inima și 

te face să revii.

Îmbrățișați aventura! Împuterniciți 

creșterea! Experimentați bucuria! – 

alături de echipa SRL „S&I Project Cahul”.

Contacte:



Zona de odihnă „La Cotihana” este o oază verde în 

marginea satului Cotihana, la o distanță de 7 km de 

mun. Cahul. 

Locația este amplasată într-un spațiu natural pitoresc, 

cu multe sălcii plângătoare, izvoare și lacuri mici, un 

spațiu ideal pentru odihnă și relaxare. În luna iunie aici 

poți admira nuferii, care bucură vizitatorii cu florile 

sale. Pentru o odihnă relaxantă, aici poți închiria 

foișoare de diferite mărimi pentru evenimente și 

activități culturale, poți pescui și îți poți găti mâncarea 

la foc, ca să aibă gustul minunat de „mâncare ca 

acasă”. În zona de odihnă sunt amenajate 7 foișoare 

cu capacitatea de 15-60 persoane, unde îți poți 

organiza odihna în sezonul cald. Compania propune și 

un foișor închis cu capacitate de 30 persoane, care 

poate fi utilizat, inclusiv, în sezonul rece. Ținând cont de 

necesitățile vizitatorilor recent au fost construite 3 

căsuțe, unde pot fi cazate persoane pe termen lung în 

orice perioadă a anului. Pe timp de iarnă, este oferit 

pentru închiriere și ciubărul.

Dezvoltarea unei afaceri turistice a fost visul familiei 

Capraru Nicolae și Ana, pe care prin muncă, dragoste 

și gândire pozitivă îl realizează treptat.

Baza de odihnă și agrement 

„La Cotihana”

8

Căpraru Nicolae

+373 68 865 666

bazadeodihna.lacotihana

fb.com/LaCotihana

Republica Moldova

r-nul Cahul, sat Cotihana
La Cotihana, unde ești 

așteptat cu drag.

Slogan: 

@gmail.com 

Prin activitatea de zi cu zi ei aduc 

f rumosu l  ș i  fe r i c i re a  î n  v ia ța 

oamenilor, care îi vizitează.

Contacte:

fb.com



Ferma „Voina” 9

Voina Victor

+373 79 993 671

gtvoina.victor@gmail.com 

Republica Moldova

r. Cahul, s. Roșu

Ferma „Voina” din satul Roșu funcționează din 

primăvara anului 2020. Aici se cultivă căpșune, 

legume și verdețuri. Aceasta este unica companie 

din regiunea Cahul care prestează servicii 

,,Kilometrul zero”. Astfel, doritorii au posibilitatea să 

vină pe plantații și să culeagă singuri roada. În 

perioada culesului căpșunelor, la fermă este mare 

aglomerație, mai ales în weekend-uri. Familii cu copii 

vin să se delecteze cu gustul parfumat al 

căpșunelor, iar ferma se transformă într-o zonă 

pentru selfie.

Aici poți descoperi și diverse curiozități. De exemplu, 

sera este construită din butelii din sticlă - circa 

70.000 unități, care nefiind reciclate erau un pericol 

pentru mediu. Datorită acestei construcți i , 

compania are un avantaj față de serele clasice - pe 

timp de iarnă cheltuielile sunt mai reduse, iar 

legumele se dezvoltă mai repede, asigurând ieșirea 

pe piață cu 10-12 zile mai devreme decât alți 

producători. Iarna, sera se încălzește cu ajutorul 

uleiurilor uzate de la restaurantele și atelierele de  

service auto din regiune, aceasta fiind încă o 

metodă de reducere a poluării. Cu suflet pentru sănătate

Slogan: 

Contacte:



Povestea prisăcii a început acum 9 ani de la 

procurarea a 2 stupi de albine, iar astăzi familia 

Bacaliuc deține circa 300 de familii de albine. Stupinele 

sunt situate la sudul Moldovei, în zona Luncii Prutului 

de Jos. Familia Bacaliuc îngrijește cu drag rasa Apis 

Mellifera Carpatica, care s-a format în condițiile 

specific climatice și de bază meliferă din zona 

carpatică. Primăverile timpurii, verile lungi și 

călduroase permit companiei să aibă câteva recolte 

bogate pe durata anului apicol. 

Producția de miere constituie aproximativ 10 tone 

anual. Se produc următoarele sortimente: mierea de 

rapiță, de salcâm, de tei, polifloră și de floarea soarelui. 

Pe lângă miere compania propune o  gamă largă de 

produse apicole: tincturi, polen, păstură, apilarnil și 

miere cremă. Împreună cu alți iubitori de albine a fost 

creat brandul „Miere de Cahul”.  

Compania colaborează cu Asociația Națională a 

Apicultorilor din Republica Moldova și dispune de 

certificările necesare din partea laboratoarelor 

acreditate din Republica Moldova, care certifică 

proveniența și calitatea mierii.

Prisaca „Miere de Cahul”10

Bacaliuc Iulian

+373 67 358 081

info.busybeescompany
@gmail.com 

www.fb.com/mieredecahul 

Republica Moldova

s. Andrușul de Jos, r. Cahul

str. Mihai Viteazul 15

 „Miere de Cahul - produs de 

natură pentru oameni!”

Slogan: 

Compania este responsabilă social și 

o parte din investiții direcționează 

spre proiecte sociale din regiunea 

Cahul.

Contacte:

fb.com



Satele din Lunca Prutului de Jos au o istorie și o 
cultură bogată. În această zonă sunt prezente 
numeroase monumente naturale precum „Valul 
lui Traian” sau „Colinele Aurii”. Tot aici găsim și 
Rezervația Naturală „Prutul de Jos” care include 
lacurile Beleu și Manta. 

În Lunca Prutului de Jos sunt numeroase 
pensiuni, meșteri populari, crame, muzee, 
ansambluri etnofolclorice și apicultori, care oferă 
servicii de cazare, alimentare, degustări de vinuri, 
ateliere culinare, programe etnofolclorice, 
ateliere meșteșugărești, degustări de miere, 
drumeții , chirie biciclete, caiacuri și alte 
echipamente. Pe lângă acestea, în Rezervația 
Științifică Prutul de Jos, oaspeții pot face 
birdwatching, camping și plimbări cu barca.

+373 606 69 630

www.fb.com/GALLPdJ

galluncaprutuluidejos@gmail.com

Lunca Prutului de Jos

Unii prestatori de servicii turistice oferă spre 
vânzare și diverse produse, precum vin, obiecte 
meșteșugărești (ii, covoare, țolișoare, opinci, 
curele, articole din lozie, cojocele, basmale, etc.), 
miere, lumânări, dulcețuri, cuscuți, boia de ardei 
dulce și altele.

La moment, în Lunca Prutului de Jos sunt puse la 
dispoziție mai multe trasee turistice, printre care 
un traseu pentru bicicliști și unul de drumeție. De 
asemenea, echipa Grupului de Acțiune Locală 
”Lunca Prutului de Jos” este mereu gata să vă 
ajute cu planificarea vacanței și rezervările 
activităților turistice din regiune. 

Așteptăm cu drag toți iubitorii de experiențe 
autentice în Lunca Prutului de Jos. 

fb.com



Muzeul de istorie și etnografie, în care se păstrează 

vestigiile descoperite în situl arheologic din localitatea 

Crihana Veche, a  fost deschis în anul 2018. 

Muzeul a fost amenajat într-o locuință veche din 

localitate, unde sunt expuse peste 300 de exponate, o 

mare parte dintre ele fiind donate de localnici, din 

dragostea pentru neam și istoria strămoșilor.

Pe dealul unde au fost descoperite vestigiile expuse la 

muzeu se află o movilă funerară specifică culturii 

sarmatice. Arheologii au descoperit aici mai multe 

morminte din diferite perioade. 

În unul dintre acestea a fost descoperit scheletul unui 

bărbat din secolul I-II înaintea erei noastre, cu mai 

multe deformări ale craniului. Acesta este de departe 

unul dintre cele mai impresionante exponate ale 

muzeului. Poziția chircită sau poziția fătului în care au 

fost găsite majoritatea scheletelor reamintesc de un 

rit legat de renaștere.

Amfora grecească, găsită în unul dintre morminte, 

care datează din sec. II î.e.n., este un alt vestigiu care 

atrage privirile curioșilor.

Vestigiile au fost expuse în 4 camere ale muzeului. Într-

Muzeul de Istorie și Etnografie

Crihana Veche
11

Angela Bezman-Popa

+373 799 48 441

muzeucrihana@yahoo.com 

fb.com/muzeu.crihanaveche

Republica Moldova, 

s. Crihana Veche, r. Cahul

una dintre odăi a fost amenajată 

„Casa mare”, în care se păstrează 

covoare, haine populare și un război 

de țesut. În celelalte pot fi admirate 

obiecte din ceramică, metal și alte 

obiecte de cult.

Anual, muzeul este vizitat de sute de 

grupuri de copii și maturi dornici de a 

descoperi istoria locală și de a prelua 

rolul unor mici arheologi. 

Contacte:

fb.com



Casa Bunicului este o agropensiune ce s-a născut din 

dragostea față de familie, tradiții și frumusețea 

plaiului natal.

Pensiunea este situată în satul Pașcani, raionul Cahul. 

Vecinătatea râului Prut și a lacului natural Manta oferă 

locului o frumusețe deosebită, iar ospitalitatea 

gazdelor și savoarea bucatelor moldovenești îmbie 

turiștii să revină aici ori de câte ori au ocazia.

Pensiunea Casa Bunicului are un restaurant, foișoare 

pentru oaspeți, zona pentru grătar și teren de joacă 

pentru copii. Aceasta oferă toate condițiile necesare 

pentru o mulțime de activități, cum ar fi relaxarea în 

aer liber și activități sportive: plimbări cu barca, ciclism, 

dar și observarea păsărilor, pentru pasionații de faună 

sălbatică.

Pensiunea mai dispune și de o mini-cramă unde poate 

fi degustat vin din brandul familiei Lazăr - „Vin de 

Pașcani”.

Pentru gurmanzi și doritorii gustului „de acasă” se 

organizează ateliere de coacere a pâinii tradiționale, 

plăcintei și colacilor pe vatră.

Pensiunea „Casa Bunicului”12

Lazăr Lidia

 +373 79 072 373

www.fb.com/profile.php?
id=100067997784657

Republica Moldova

r. Cahul, s. Pașcani

www.casabunicului.com 

Pensiunea dispune de 6 camere de 

cazare cu o capacitate de 12 locuri. 

Acestea sunt dotate cu paturi din 

lemn, TV,  grupuri sanitare individuale 

și acces la Wi-Fi. 

La pensiune se organizează și 

evenimente de familie precum nunți, 

cumetrii, zile de naștere dar și 

a c t i v i t ă ț i  d e  te a m b u i ld i n g  ș i 

networking. 

Contacte:

info@casabunicului.com 

fb.com



Atelierul de pielărie „Gheorghe Burcă” se află în satul 

Manta, r. Cahul. 

Dar până a vorbi despre atelier este musai să 

menționăm că cultura și tradițiile locale sunt 

reprezentate de cântecul popular și hora ”ca la sud”, 

care de altfel sunt foarte contagioase. Atunci când 

muzica răsună, moldovenii se iau de mână și se 

mișcă în ritm vioi acompaniați de instrumente 

precum cimpoi, fluier, acordeon și inegalabila tobă. 

Hora se dansează cu atât mai aprins, dacă în 

picioare se poartă opinci, deoarece opincile 

înseamnă mai mult decât o pereche de încălțăminte 

din picioarele sătenilor, de fapt ele „poartă” în spate 

poveștile remarcabile din istoria noastră. 

Pentru a descoperi această părticică a tradițiilor 

moldovenești și pentru a avea parte de experiențe 

inedite, vă invităm la atelierul lui badea Gheorghiță, 

unde veți putea confecționa articole tradiționale din 

piele precum tobe, opinci, centuri sau bice dar și unde 

veți avea ocazia de a bate toba în ritmuri sudice. 

Atelierul de pielărie

„Gheorghe Burcă”
13

Gheorghe Burcă

+373 781 29 275

atelier.gheorghe.burca@gmail.com

Republica Moldova
s. Manta, r. Cahul

Iar dacă alegeți să veniți în luna 

august, atunci veți putea culege și 

degusta direct din pom smochine, 

care nu mai cresc în altă parte, decât 

în zona de sud a țării. 
fb.com/atelier.gheorghe.burca

Contacte:

fb.com



Atelierul de meșteșuguri populare ”Valentina 

Grigoriță” se află în satul Manta, r. Cahul și a luat 

naștere din marea pasiune a doamnei Valentina 

pentru țesătorie.  

Dacă în trecut materia primă folosită la țesutul 

covoarelor moldovenești era de origine locală, 

obținută în gospodăria proprie, iar prelucrarea lânii, 

cânepei și inului, precum torsul și vopsitul firelor se 

făceau în condiții casnice, în a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea, urzeala de lână începe să fie 

înlocuită cu cea de cânepă sau bumbac. Astăzi 

această „industrie” s-a modernizat, iar meșterița 

noastră folosește drept materie primă hainele vechi, 

care în loc de a fi aruncate la gunoi, ajung a fi reciclate 

iar din acestea sunt create țoluri multicolore care 

împodobesc casele moldovenilor.  

Turiștii ce ajung în atelierul meșteriței, sub atenta 

îndrumare a dnei Valentina, pot încerca să 

confecționeze mai multe articole tradiționale, precum 

țoluri, lăicere, covoare, ii și ciorapi din lână. Meșterița le 

face o incursiune în istoria covorului și elementele 

vegetale specifice zonei de sud a țării.  De asemenea 

fac cunoștință cu războiul de țesut și componentele 

acestuia precum: stinghie, urzeală, stative, spată și se 

învață să mânuiască o „suveică”. 

Atelierul de meșteșuguri populare 

„Valentina Grigoriță”
14

Valentina Grigoriță

+373 78 850 138

atelier.valentina.grigorita
@gmail.com

fb.com/atelier.valentina.grigorita

Republica Moldova

s. Manta, r. Cahul

Doritorii de a-și reaminti de copilăria 

petrecută la țară alături de bunici sau 

de a transmite copiilor aceste file de 

istorie în care zestrea fetelor bune de 

măritat se făcea la foc de lampă, sunt 

așteptați la Atelierul de meșteșuguri 

populare „Valentina Grigoriță”. 

Contacte:

fb.com



Atelierul de creație „Elizaveta Dorin” se află în satul 

Colibași, r. Cahul, unde Elizaveta Dorin, fiind inspirată 

de profesoara de biologie în lucrul cu  fibrele vegetale, 

a început drumul de meșteșugar. Astăzi, la atelier 

doritorii pot confecționa diferite lucrări din paie 

precum tablouri sau pălării. 

Pe parcursul anilor dna Elizaveta a îndrăgit nespus și 

ia. Asta pentru că ia sau „cămașa cu altiță” face parte 

din portul popular românesc și leagă istoria de 

odinioară de istoria actuală a noastră, a tuturor. Ea 

reușește prin motivele și simbolurile brodate să 

exprime apartenența la o comunitate, la o regiune, să 

exprime stări sufletești și evenimente importante sau 

uzuale din viața omului. Să nu uităm că pe timpuri, 

oamenii au îmbrăcat ia atât în zilele de sărbătoare, cât 

și la muncile câmpului. 

Acum fiecare vizitator ce îi trece pragul poate încerca 

să confecționeze propria ie, cu motive tradiționale de 

la sudul Moldovei, sau poate broda o basma sau o 

batistă de pus pe cap, pe care mai apoi le pot lua 

acasă.

Atelierul de creație 

„Elizaveta Dorin” 
15

Elizaveta Dorin

+373 60 365 011

atelier.elizaveta.dorin@gmail.com

fb.com/atelier.elizaveta.dorin

Republica Moldova
s. Colibași, r. Cahul

În concluzie, atelierul „Elizaveta Dorin” 

este un loc minunat pentru a învăța, a 

explora și a experimenta tradițiile 

culturale românești. Cei care vizitează 

acest loc vor pleca cu amintiri 

prețioase și cu o apreciere mai 

profundă pentru meșteșugurile 

tradiționale.

Contacte:

fb.com



„Casa Dulce” din satul Colibași este o mică afacere 

dulce de familie ce a început de la un hobby pe care 

Ana Cucu îl practică de aproximativ trei decenii. Ea 

prepară torturi, prăjituri, brioșe pentru toate 

gusturile, iar fiecare prăjitură în parte reprezintă o 

capodoperă.

Toate aceste bunătăți pot fi servite alături de un ceai 

din plante sau de cătină, sau alături de o cafea 

aromată în cadrul cofetăriei administrate de familia 

Cucu. 

Cofetăria are o capacitate de 15 locuri și oferă o 

atmosferă primitoare și caldă, ideală pentru a 

petrece o după-amiază liniștită. 

În plus, în perioadele de sărbători, Casa Dulce 

Colibași pregătește și coșuri cadou cu diverse 

delicatese dulci pentru a fi oferite celor dragi.

Doamna Ana Cucu și familia sa pun mare preț pe 

calitatea și prospețimea ingredientelor folosite în 

prepararea dulciurilor, astfel că folosesc doar 

ingrediente naturale și locale, atunci când este 

posibil. 

Cofetăria „Casa Dulce” Colibași16

Ana Cucu

+373 79 524 307

srlcasabucuriei@gmail.com

www.fb.com/profile.php?
id=100063737001691

Republica Moldova
s. Colibași, str. Libertății, 
r. Cahul

Deși afacerea este mică, Casa Dulce 

Colibași s-a bucurat de un succes 

continuu datorită reputației sale 

bune în rândul comunității locale. 

Oamen i i  d in  zonă  aprec iază 

calitatea și pasiunea depusă în 

prepararea fiecărei prăjituri și se 

întorc mereu pentru a savura din nou 

și din nou aceste bunătăți.

Contacte:

fb.com



Brînza este un sat de pe malul Prutului și este unicul sat 

din Moldova care are un planetariu și observator 

astronomic modern. Acestea sunt amplasate în liceul 

teoretic „Academician Ion Bostan” din localitate.

Cu ajutorul telescopului și ecranului ultramodern, 

corpurile cerești sunt urmărite direct în spațiu, în timp 

real, iar călătoriile fascinante printre stele, planete și 

constelații transformă vizita la planetariu  într-o 

adevărată experiență unică pentru toți vizitatorii.

La subsolul instituției există și un centru astronomic, 

unde atât copiii cât și maturii pot face cunoștință cu 

marii exploratori ai spațiului, stelelor și căii lactee 

precum Galileo Galilei, Nicolaus Copernic, Ptolemeu 

ș.a. Pe tavanul sub formă de cupolă pot fi admirate 

constelațiile dar și luceafărul. La mansarda instituției 

este instalat telescopul cu ajutorul căruia pot fi 

urmărite corpurile cerești, unul dintre care este luna. 

Este minunat să avem astfel de facilități într-un sat mic 

și să putem explora universul într-un mod atât de 

interesant și educativ. Această experiență face orele 

de fizică și astronomie mult mai interesante atât 

pentru liceenii de la Brânza, cât și din toate localitățile 

din lunca Prutului de Jos.

Planetariul din Brînza17

Alexei Banu

+373 795 75 622

banu_alexei@yahoo.com

www.fb.com/profile.php?
id=100084455481000

Republica Moldova

s. Brînza, r. Cahul

Planetariul este alegerea perfectă 

pentru iubitorii de astrologie și 

astronomie sau pentru romanticii 

doritori de a-și pune dorințe sub 

„ploaia de stele”. Totodată, acesta 

este evadarea perfectă pentru 

familiile cu copii sau de ce nu pentru 

cei care poartă copilul în suflet. 

Contacte:

fb.com



Sergiu Chetroi sau „doctorul” așa cum îi mai spun 

localnicii, este un apicultor din satul Brînza, r. Cahul. A 

deprins această îndeletnicire de la bunicul și tatăl său, 

care de asemenea aveau o pasiune aparte pentru 

albini. 

În prisaca lui poți găsi foarte multe combinații de miere 

și fructe, miere cu miez de nuci, caise, sirop pentru tuse, 

tinctură de propolis, apilarnil forte (lăptișor de trântor 

cu miere), energizante în amestec cu polen si cătină, 

diferite sortimente de miere, lumânări naturale din 

ceară sub diferite forme, polen, propolis și multe altele.

Ceea ce îl face diferit de alți apicultori este faptul că 

stupii sunt construiți din trestie de stuf, ceea ce asigură 

pe lângă designul deosebit și un mediu propice de 

viață albinelor.

Odată ajunși la prisaca lui Sergiu, nu numai că veți 

face cunoștință cu viața albinelor dar veți putea 

participa la activitățile de pregătire a ramelor, de 

extragere a mierii sau de turnare a lumânărilor. 

Totodată, veți degusta produsele apicole, delicioșii 

posmezi cu brânză și legume proaspete de sezon 

Prisaca din Luncă18

Chetroi Sergiu

+373 760 09 839

chetroi7272@gmail.com 

www.fb.com/sergiu.chetroi.90

Republica Moldova 

s. Brînza, r. Cahul

crescute și îngrijite chiar de soția 

acestuia. Grădina lor mai pune la 

dispoziție spre degustare pomușoare 

precum agrișe, zmeură sau coacăză. 

Prisaca din Luncă este locul de 

evadare perfect pentru un week-end 

dulce de familie. 

Contacte:

fb.com



Casa rurală „La Bunica Clava” se află într-o locație 

pitorească, chiar la poalele Colinelor de Aur din satul 

Văleni. Această casă transmite istoria mai multor 

generații, printre care și istoria bunicii Clava. 

Proprietarii au decis să deschidă casa copilăriei lor 

turiștilor pentru a păstra vie cultura și tradițiile locului. În 

acest fel, casa a fost păstrată exact așa cum a fost 

construită inițial, în anul 1961, astfel încât fiecare vizitator 

să se poată cufunda în istorie atunci când vizitează 

această pensiune. Prispa casei, cotloanele vechi din jurul 

ei, grădina cu flori din marginea căreia se deschide o 

priveliște grozavă asupra luncii Prutului - toate acestea 

păstrează intact acel suflu adevărat al vieții de la țară, 

acea liniște sufletească, în căutarea căreia tot mai mulți 

turiști vin pe aceste meleaguri.

Grădina generoasă pune la dispoziție pentru pofticioși 

de gustul copilăriei căpșuni, cireșe, zmeură, struguri, roșii 

și multe alte zarzavaturi care pot fi culese și servite de 

către oaspeți.

Casa este dotată cu 2 camere a câte 3 locuri fiecare, 

bloc sanitar comun, o bucătărie dotată cu toate 

echipamentele necesare pentru gătit, un foișor în aer 

liber și o curte spațioasă. Casa este încălzită pe centrală 

Casa rurală „La bunica Clava”19

Viorica Ciobanu

+373 798 49 933

nicoleta.cudlenco@gmail.com 

www.fb.com/LaBunicaClava

Republica Moldova

s. Văleni r. Cahul

termică dar pentru cei care își doresc 

să retrăiască viața rurală de altă dată, 

se poate porni focul în sobă. 

Proprietarii casei rurale mai pun la 

dispoziție drumeții pe dealurile aurii, 

unde cu puțin noroc puteți zări și câte o 

căprioară sau vă puteți îmbăta de 

mireasma salcâmilor în floare. 

Și încă ceva. Cea mai gustoasă 

gutuiată aici o veți degusta. 

Contacte:

fb.com



Înființat la începutul anului 2014, EcoVillage Văleni 

reprezintă o afacere locală, axată pe dezvoltarea 

turismului rural, cultural, vitivinicol și a ecoturismului. 

Proprietarii au pornit la drum cu o dorință arzătoare, 

aceea de a crea un obiectiv de interes național și 

internațional – devenind prin propriul exemplu și 

bunele practici implementate, un catalizator al 

dezvoltării rurale în regiune.

Pornind de la ideea unui muzeu tradițional, complexul 

a dezvoltat ulterior capacități de cazare ecologică, 

un restaurant amenajat rustic și o mică vinărie de 

familie - Corbu Winery - cu scopul de a oferi pachete 

turistice bine închegate pentru a putea găzdui 

grupuri mixte de turiști, atât străini cât și locali. 

În curtea pensiunii se află 4 case rustice tematice: 

„Casa morarului” ,  „Casa pescarului” ,  „Casa 

ciobanului”, „Casa fierarului”. Fiecare dintre acestea 

au câte 2 camere cu intrări separate, dotate cu paturi 

din lemn, TV, Wi-Fi și grup sanitar propriu. Pensiunea 

are o capacitate totală de 24 de locuri de cazare.  

Gustând bucatele savuroase și vinul rubiniu al Sudului 

Moldovei în mica vinărie de familie, practicând turism 

Pensiunea „Eco-Village Văleni”20

Nicu Știrbeț

 +373 607 75 173

complex.valeni@yahoo.com

fb.com/complexvaleni

Republica Moldova

s. Văleni, r. Cahul

www.complexvaleni.com

de aventură cu caiacele pe Lacul 

Beleu sau cu bicicletele pe Colinele 

de Aur ale Văleniului, pescuind în 

iazul complexului sau doar admirând 

un foc de tabără sub cerul înstelat, 

EcoVillage Văleni reprezintă magia 

nopților de vară ale Luncii Prutului 

pentru toată familia.

Contacte:

fb.com



Svetlana Vodă, administratoarea Casei Rurale 

„La Savetuca” este o mare iubitoare și promotoare a 

tradițiilor și culturii locale.

Odată ajunși în curtea ei, te transpui în istoria locului 

unde afli povestea lui Petru Rareș, fiul nelegitim a lui 

Ștefan cel Mare, domnitorul Moldovei. Afli că satul 

Văleni este un sat de pescari, iar Petru Rareș ducea 

cu carele pește la Galați peste drumul care astăzi îi 

poartă numele „Drumul lui Petru Rareș”.

Svetlana prestează servicii de alimentație publică, iar 

aici găsești plăcinte calde, diferite conserve cu 

zacuscă, ardei, roșii, castraveți toate cu gust „ca la 

mama acasă”. 

Și cum Svetlana este o împătimită a cântecului și 

portului popular, ai ocazia să faci cunoștință cu 

elementele portului popular, specific anume 

localității Văleni. Vei afla că  pe timpuri, aici femeile 

purtau fustă, pestelcă, ciupag, totoși, batistă, 

cămașă. 

Dar pentru ca vizita oaspeților să fie și mai 

memorabilă, Svetlana vă încântă cu câteva frânturi 

din folclorul autentic, puteți bate doba sau chiar 

purta hainele tradiționale. 

Casa rurală „La Savetuca”21

Svetlana Vodă

 +373 780 36 848

svetlanavoda9@gmail.com 

www.fb.com/profile.php?
id=100084191805181

Republica Moldova

s. Văleni, r. Cahul

str. Prieteniei, 

Veselia și glumele Svetlanei cu 

siguranță vă vor unge la suflet 

alături de un păhărel de vișinată. 

Contacte:

fb.com



Complexul turistic Vatra este amplasat în preajma 

Rezervație Prutul de Jos, într-o locație deosebită, 

unde tradiționalul se împletește frumos cu actualul, 

iar obiceiurile sunt păstrate cu sfințenie, lăsând în 

spate dealurile verzi, iar în față, în toată splendoarea 

lui curge râul Prut. 

Complexul dispune de spații de cazare, cu o 

capacitate totală de 11 locuri. Acesta este dotat cu 4 

camere pentru oaspeți, 3 băi și 2 livinguri. Paturile sunt 

confecționate din finisaje elegante de lemn. Aici aveți 

acces la facilități precum TV sau wi-fi. 

În curtea complexului se află unicul de acest fel muzeu 

în țară - Muzeul Pâinii, Tradiții și Obiceiuri. Aici sunt sunt 

prezentate 12 tipuri de colaci de nuntă, precum și 8 

tipuri de colaci ce țin de alte ritualuri, precum 

Crăciunul, Lăsatul Secului sau Duminica Mare. Colacii, 

la rândul lor, au denumiri variate, precum plocon, 

pupăză de mireasă, colac de mire, colac pentru socru, 

pupăză de soacră sau colac pentru preotul la 

cununie.

Muzeul este amplasat  într-o sală de expoziție ce 

dispune de 40 locuri, unde oaspeții sunt serviți  cu ceai 

Complexul Turistic „Vatra”22

Vera Caminschi

 +373 795 75 622

caminschivera@gmail.com

www.fb.com/muzeulpainii

Republica Moldova

s. Văleni, r. Cahul

de melisă, mentă, miere de albine, 

cozonac, burnăcei, porumbei copți 

pe vatră, sarmale în frunze de varză 

murată, tocăniță de miel și multe alte 

bunătăți. 

Pe lângă faptul că află istoria pâinii 

de ritual, oaspeții au ocazia să 

participe și la jucatul pupezei de 

soacră mare, fragment teatralizat 

din „Nunta tradițională”. 

Contacte:

fb.com



Rezervația ,,Prutul de Jos” este situată în partea de 

sud a Republicii Moldova, între localitățile Slobozia 

Mare și Văleni. A fost fondată în anul 1991 cu scopul 

protecției, păstrării și studierii ecosistemului de baltă și 

luncă inundabilă, și pentru crearea condițiilor de 

dezvoltare a  speciilor de floră și faună sălbatică. 

Dintre componentele esențiale ce alcătuiesc cadrul 

natural, un loc aparte îl ocupă păsările. Datorită 

acestui fapt, sectorul Prutului Inferior a fost inclus în 

Lista zonelor umede, Convenția Ramsar - ,,Lacurile 

Prutului de Jos”.

În ultimii ani, pe lângă activitățile de bază de cercetări 

științifice, pază și protecție, rezervația prestează 

servicii de turism. Vizitatorii dornici să descopere 

locurile aproape sălbatice, pot opta pentru cele 2 

trasee: terestru și acvatic. Cel acvatic se practică în 

perioada viiturilor, atunci când nivelul apei din teritoriu 

permite efectuarea plimbărilor cu barca. Este 

recomandat doar grupurilor mici ,  în special 

persoanelor adulte. Traseul terestru încurajează 

vizitatorii dornici să respire aerul curat cu aromă de 

mentă, pasionații de fotografie și cei ce vor să 

cunoască bogăția naturală a acestui ecosistem. Este 

recomandat familiilor, grupurilor mari și mici, elevilor și 

studenților.

Rezervația Naturală 

„Prutul de Jos”
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Gheorghe Vasilica

 +373 621 22 295

turism.prutuldejos@gmail.com 

fb.com/rezervatia.prutuldejos.9 

Republica Moldova

s. Slobozia Mare, r. Cahul,

str. Nuferilor 1,

www.prutuldejos.md 

Pentru turiștii care vor să înnopteze 

sunt puse la dispoziție 3 încăperi 

amenajate în acest sens. Rezervația 

vine și în întâmpinarea turiștilor ce vor 

să doarmă noaptea în corturi , 

permițându-le instalarea acestora pe 

iarba din curtea rezervației.

Contacte:

fb.com



Tanti Mașa nu are carnet de rețete, dar le păstrează în 

minte de când era copil, cu tot cu pregătirea necesară, 

așa ca pe timpuri. Timp de 40 de ani a gătit pentru mii 

de oaspeți, până într-un moment dat, când pandemia 

a oprit petrecerile, iar serviciile bucătăresei nu mai 

erau căutate.

Atunci gospodina s-a gândit că dacă nu se poate duce 

ea la oaspeți, oaspeții pot veni la ea. Așa că tanti Mașa 

a început să primească oaspeți acasă. Le pune la 

dispoziție camerele frumos amenajate, zestrea ei de 

fată mare și își răsfață oaspeții cu cele mai delicioase 

bucate locale. 

Vedetele atelierului său sunt dulcețurile. Gospodina le 

face din ardei, smochine, flori de soc, de salcâm, roșii 

cherry, smochine, flori de trandafiri - niște bunătăți de 

te lingi pe degete. Și sunt servite nu oricum, ci alături de 

„minciunele” sau „uscățele”. 

Deoarece au ajuns la mare căutare, tanti Masha 

organizează ateliere gastronomice în care învață 

turiștii să facă cuscuți în covata veche de peste o sută 

de ani din doar trei ingrediente simple: bulguraș de 

grâu, făină și ou. Cei mai gustoși sunt fierți în bulion de 

găină, iar biluțele mici îți explodează în gură într-o 

feerie de arome.  

Atelierul gastronomic 

„La tanti Masha”
24

Maria Minciună

 +373 607 69 004

tanti.masha@gmail.com

fb.com/atelier.tanti.masha

Republica Moldova

str. Viilor 12, s. Slobozia  

r. Cahul

Vrei să deprinzi și tu măiestria de a 

prepara cele mai deosebite delicii? 

Atunci nu mai aștepta și rezervă-ți 

vacanța în Lunca Prutului de Jos. 

Contacte:

fb.com



Nicolae Minciună este un mic producător de vinuri din 

Slobozia Mare, raionul Cahul. 

Experiența adunată tocmai în Noua Zeelandă, la 

poalele munților și la numai 5 km de Oceanul Pacific, 

fac ca vinurile lui Nicolae să se diferențieze serios de 

concurența sa. Dulceața strugurilor și maturitatea 

vinurilor este conferită de viile de peste 60 de ani care 

absorb cu rădăcinile lor adânci cea mai dulce sevă a 

pământului, redând vinurilor arome fructate sau 

florale. 

La Domeniile Pană, familia Minciună vă oferă  servicii 

de cazare în 2 camere a câte 2 locuri cu baie comună, 

TV și Wi-Fi, degustare de vinuri dintre cele mai alese 

soiuri, precum Sauvignon Blanc, Traminer Fetească 

Albă, Rose Merlot Cabernet Sauvignon, Codrinskii, 

Merlot, Cabernet Sauvignon sau Saperavi. 

Dacă alegeți să-i vizitați la începutul toamnei atunci 

veți fi implicați în activități precum culesul viei, 

zdrobitul strugurilor sau trasul la teasc.

Crama „Domeniile Pană”25

Nicolae Minciună

+373 799 03 409

domeniile.pana@gmail.com

www.fb.com/domeniile.pana

Republica Moldova

s. Slobozia Mare, r. Cahul,

str. Livezilor 37

Vizita la Domeniile Pană poate fi o 

experiență memorabilă și educativă 

pentru toți cei care sunt pasionați de 

vin și de cultura vitivinicolă.

Contacte:

fb.com



Artur și Lorina Neagu sunt proprietarii complexului 

turistic Potcoava Verde și sunt foarte îndrăgostiți de 

munca lor. Motivația lor sunt emoțiile pozitive și buna 

dispoziție a oaspeților care vin la ei în vizită.

Complexul turistic Potcoava Verde reprezintă un loc 

minunat și unic situat în Slobozia Mare, unde oaspeții 

pot savura activități în aer liber.

Mai mult, locația este una pitorească iar de pe 

platforma de vizionare se deschide întreaga 

priveliște a Rezervației Naturale „Prutul de Jos”, unde 

poate fi admirat în toată splendoarea sa lacul Beleu, 

în toate cele 4 anotimpuri ale anului. 

Aici veți putea alege între mai multe opțiuni de odihnă 

activă precum drumeții, plimbări cu calul, plimbări cu 

ATV-ul și camping.

Proprietarii mai pun la dispoziție 4 căsuțe, fiecare 

având capacitatea de 2 camere, a câte 2 locuri 

fiecare. Căsuțele sunt dotate cu câte un grup sanitar 

propriu, mobilier modern din lemn și internet Wi-Fi. 

De asemenea, veți avea acces la zona de bucătărie și 

de grătare. 

Complexul turistic 

„Potcoava Verde”
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Neagu Lorina

+373 69 689 393

potcoavaverde@yahoo.com 

www.fb.com/profile.php?
id=100069236446093

Republica Moldova

s. Slobozia Mare, r. Cahul

str. Luceafărul 8 

Oaspeții dornici de a se cufunda într-

o oază de liniște, departe de gălăgia 

orașului, dar și să petreacă activ 

weekendul, sunt așteptați cu mare 

drag!

Contacte:

fb.com



Vinăria din Vale este, întâi de toate, o familie, care are 

valori, tradiții și apreciere pentru lucrurile bine făcute, 

dragostea pentru vinificație transmițându-se din 

generație în generație. 

A început această pasiune cu bunicul Ilie, care a fost 

un albinar și vinificator artizanal desăvârșit în Lunca 

Prutului de Jos. El avea o mică vie în spatele grădinii 

și, în fiecare toamnă, producea vin cu zelul mâinilor și 

al sufletului său, pentru a-l împărtăși modest cu 

prietenii și familia sa. Tocmai acolo, în sudul Moldovei, 

locul cu tradiții centenare, a prins rădăcini Vinăria din 

Vale.

Măiestria bunicului Ilie a fost preluată, cu dăruire de 

sine și perseverență, de noua generația a 

Davideștilor, care continuă îndeletnicirea strămoșilor 

săi, creând vinuri ireproșabile. Pentru că un vin bine 

făcut te face să revii la origini, la adevăr, la ceea ce ne 

face mai buni.

Vinurile sunt produse cu metode tradiționale, dar și 

cu tehnologii moderne, pentru a obține aromele și 

gusturile cele mai fine și echilibrate.

Vinăria din Vale27

Davidescu Elena

+373 600 90 888

sales@vinaria.md

www.fb.com/vinaria.din.vale

Republica Moldova
s. Slobozia Mare, r. Cahul
str. Unirii 1

www.vinaria.md

La cramă veți avea parte de un tur 

ghidat al secțiilor de prelucrare a 

strugurilor, producere și păstrate a 

vinului. Desigur, excursia va culmina 

cu o degustare de câteva tipuri de 

vin din soiuri locale și europene. 

Contacte:

fb.com



Casa-muzeu „La Mama Catița” este un paradis al 

valorilor locale transpuse în covoare, țesături, broderii și 

obiecte tradiționale din casa țăranului. Este una din cele 

mai vechi case, fiind construită în anul 1936. Casa 

reflectă modul tradițional de așezare a camerelor și are 

o prispă deschisă din lut. Aici locuiește Mama Catița, 

numită de localnici „enciclopedia satului”, o femeie cu 

chip plin de înțelepciune, mâini muncitoare și zâmbet 

blând, care a păstrat cu sfințenie toată moștenirea de la 

părinți și bunici.  

În această casă timpul s-a oprit în loc, iar fiecare obiect 

ascunde legende și povești despre viața familiei. Cele 

mai impresionante lucruri sunt rochia de mireasă a 

mamei Catița, cămăși brodate, o față de masă de 200 

ani, perne și cearșafuri, lada cu zestre, covoare cu flori 

mov și multe obiecte de artizanat. Orice întâlnire cu 

Mama Catița este o lecție de viață, de bunătate și 

recunoștință, de pasiune pentru tradiții, obiceiuri și 

istorie locală. Mama Catița își servește oaspeții cu 

bucate tradiționale: nalangâte cu miere și compot din 

fructe proaspete sau uscate. 

În afară de vizită și discuții cu Mama Catița, la casa-

muzeu pot fi organizate evenimente culturale, ca 

șezători, spectacole etnofolclorice sau sesiuni foto în 

haine tradiționale vechi.

Casa-muzeu „La mama Catița”28

Ecaterina Pană

+373 60082825

strelciucs@yahoo.com 

www.fb.com/profile.php?
id=100087910045869

Republica Moldova

s. Slobozia Mare, r. Cahul

Slogan: 

Vino în Casa Bunicilor! „La Mama 

Catița” te cufunzi în istorie și simți 

atmosfera unei case tradiționale 

țărănești.

”Tradiția ca și respirația are 2 faze: 

Primești și Dai. La Casa-muzeu ”La 

Mama Catița” punem în valoare 

ceea ce am primit și transmitem mai 

departe, consolidând rădăcinile.”

Contacte:

fb.com



Muzeul de Istorie și Etnografie din Slobozia Mare este 

un muzeu care-ți vorbește prin imagini și întâmplări 

reale. Prin exponatele sale, muzeul reușește să aducă 

la viață istoria satului și a oamenilor care au trăit aici 

de-a lungul timpului.

Inițial, clădirea în care astăzi își desfășoară activitatea 

muzeul, a fost sediul primăriei, după care comenduire 

pentru unitatea de grăniceri, iar mai târziu spital. Abia 

în 1993, aici a fost inaugurat muzeul. 

Patrimoniul muzeului este repartizat în mai multe săli. 

Sala de inițiere este un loc potrivit pentru cei care 

doresc să afle mai multe despre istoria satului și a 

clădirii în care se află muzeul. Aici pot fi admirate 

descoperirile arheologice.

Sala de Etnografie este dedicată tradițiilor și 

obiceiurilor locale, cu accent pe portul popular și viața 

cotidiană a oamenilor de la țară. Casa țărănească și 

ograda țărănească cu obiecte și unelte tradiționale 

completează experiența vizitatorilor.

Sala memoriei este dedicată celor care au luptat și au 

suferit în timpul primului și celui de-al doilea război 

mondial, deportărilor din anii 1941 și 1949, dar și 

Muzeul de Istorie și Etnografie

Slobozia Mare
29

Chiciuc Maria

+373 68 048 161

muzeulistorieetnografieslmare
gmail.com

www.fb.com/profile.php?
id=100063639063670

Republica Moldova
s. Slobozia Mare, r. Cahul
str. Ulița Mare 69

războiului din Afganistan. În această 

sală se găsesc fotografii, obiecte 

personale și alte documente care 

ilustrează aceste evenimente tragice.

Casa Mare este cartea de vizită a 

muzeului, cu exponate care ilustrează 

viața de la țară în secolele trecute și 

care  sunt  par te  in tegrantă  a 

patrimoniului cultural al țării.

Contacte:

fb.com



Muzeul de Cultură și Civilizație

„La gura Prutului”
30

Cazacu Aurica

+373 67 684 014

Republica Moldova

s. Giurgiulești, r. Cahul

Clădirea muzeului a fost construită în 1936 ca 

destinație de școală primară de 10 clase. În anii 1970 i 

se schimbă destinația în „Stațiunea Tinerilor 

Naturaliști”, fiind condusă de către Vasile Hioară, 

biolog de profesie. 

Pe lângă stațiune, Domnul Hioară avea în gestiunea 

sa un lot experimental de 3 ha, unde, împreună cu 

elevii, cultiva o mulțime de soiuri de legume, copaci și 

viță-de-vie. Totodată se efectuau altoiri; pe un copac 

puteau crește 2-3 soiuri de fructe. Pentru prima dată 

s-au obținut roșii în formă de ardei și culori 

neobișnuite (oranj, violet). 

Astăzi, muzeul are 6 săli: ”Casa Mare”, ”Istorie și 

arheologie”, „Cultură și etnografie”, „Hioară- Omul 

N a t u ră ” ,  „ S a l a  d e  c o n fe r i n ț e ”   ș i   „ S a l a 

Meșteșugăritului”, care sunt dotate cu sute de 

exponate ce țin de portul, tradițiile, fauna și flora 

satului natal.  

Este remarcabilă și implicarea D-nei Cazacu Aurica în 

promovarea iilor tradiționale românești, unul dintre 

elementele-cheie ale culturii și identității naționale 

românești.

Muzeul include și exponate din 

domeniul zoologiei, oferind astfel o 

perspectivă mai largă asupra naturii 

și a vieții sălbatice, ceea ce-l face 

diferit de alte muzee.  Astfel curioșii 

pot vedea aici mai multe specii de 

animale împăiate precum lebede, 

pelicani, pinguini, porci mistreți sau 

chiar rechini.

www.fb.com/profile.php?
id=100051147196964

Contacte:

fb.com



Această publicație este realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene în cadrul Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, implementat de PNUD și UNICEF

și al USAID și Polish aid, în cadrul proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală”, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova. 

Viziunile expuse aici nu reflectă neapărat punctul de vedere al UE, USAID, Polish aid, Solidarity Fund PL în Moldova, PNUD şi UNICEF.
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