



                                                                                                                                                                                

                                                     

                                                                                                 Moldavien är ett fantastiskt vinland 

Vinfestivalen i Chisinau

Den lilla före detta sovjetrepubliken Moldavien som ligger inklämd mellan Rumänien och Ukraina 
och som balanserar mellan öst och väst, mellan Ryssland och EU är ett helt fantastiskt resmål. 
Här finns fantastisk vinproduktion, suverän mat, spännande historia både äldre och inte minst 
det vi kallar nutidshistoria. Allt detta kan vi ta del av med hjälp av lokala guider som guidar på 
svenska vilket ger en extra dimension. 

I Moldavien är det stora skillnader på stad och landsbygd, huvudstaden Chisinau är mångt och 
mycket en modern storstad medan landsbygden saknar mycket av det moderna livet. I Chisinau 
flanerar man i någon av stadens många parker, sitter på trendiga ”lattecaféer”, käkar fantastisk 
mat på, för oss, mycket prisvärda restauranger och hänger på någon av alla vinbarer med bra 
lokala viner. Men man har också möjlighet att ta in staden och landets historia, spåren av många 
års vanskötsel och korruption finns där.  

Häng med till Moldavien, ett resmål som har allt förutom massturism.



                                                  2/10 Dag 1: Göteborg-Chisinau 
Vi flyger från Landvetter i Göteborg och ankommer Moldaviens huvudstad Chisinau under 
eftermiddagen där vi tar oss till vårt hotel.

Efter Incheckning på hotellet blir det gemensam middag på stan där vi Informerar om programmet 
och lite om Moldavien och Chisinau men även om Transnistrien.

Kvällen fri för egna upptäcks färder.

                                                             

                                                        3/10 Dag 2 : Chisinau 
Efter frukost inleder vi dagen med en guidad promenad i Chisinau, efter det beger vi oss till 
Vinfestivalen

Vinfestival med sommelier som guide 
Under den nationella Vinfestivalen som hålls första helgen i oktober varje år då firar man 
vinskörden och glömmer vardagens vedermödor. Hela Chisinau lever upp när 100-tals inhemska 
vinproducenter stolt visar upp sitt sortiment. Extra stolta är man över de unika druvorna som 
bara finns i Moldavien. Bara att gå runt och prova och diskutera med producenternas duktiga folk 
på plats. När man behöver en matpaus så går man till det intilliggande stora restaurangområdet 
där utomhusgrillningen pågår, man slår sig ner och äter sig mätt av alla häftiga grillrätter som 
erbjuds. 
För den som orkar fortsätter man ut i Chisinaus nattliv. 

 

                                                                                                             Vinfestivalen i Chisinau 
                                              4/10 Dag 3 : Milesti Mici - Chisinau 



Utflykt till Milesti Mici (Världens största vinkällare) 
Att besöka vingårdar och producenter har blivit hett i Moldavien. En som sticker ut lite ligger 
strax utanför Chisinau och har världens största vinkällare, Milesti Mici. Utsedd av Guiness World 
of records. Där lagras miljontals flaskor och man tar sig runt med bil i de mer än 50 km långa 
gångarna. En upplevelse man bär med sig länge, särskilt om man provar lite vin i deras 
fantastiska provsmakningsrum under jorden. 
Vinfestival  
Tillbaka i Chisinau besöker vi åter igen den fantastiska vinfestivalen.

lunch intas festivalens restaurang område där grillarna får bekänna färg.




                                                                                                                                           

                                                                                                                       

                                                                   


                                                                                                                                   
                                          




                             Fortet i Bender 

                                           5/10 Dag 4 : Transnistrien - Chisnau 
Utflykt till Transnistrien, Varnita (Karl XII:s lägerplats), Bender (Fortet) och Tiraspol 
För oss svenskar är ju områdets historia lite särskilt spännande då vi var där och ställde till 
kalabalik. Bender ligger i Moldavien och därifrån styrde Karl XII Sverige under några år. 
Svenskarnas läger och fortet i Bender är naturligtvis obligatoriska under en dagsutflykt till 
Transnistrien. Bender förresten, det ligger i den märkliga utbrytarrepubliken Transnistrien som 
med stöttning från Ryssland förklarat sig självständiga. Ett lilleputtland som för tankarna till 
något obskyrt land i ett gammalt Tintinäventyr, ett lilleputtland som inte har tagit in att Sovjet 
har upplösts. Vi äter en gemensam lunch i Tiraspol på en riktigt Sovjetisk restaurang, ett minne 
kan vi lova. 
På vägen hem äter vi en gemensam middag på Fortet i Bender på Restaurang Bastion. 
 

                     Tiraspol i Transnistrien                                                     

                                                      



                                             6/10 Dag 5 : Chisinau - Göteborg 
Innan det är dags att bege sig till flygplatsen o hemfärd mot Göteborg tar vi en titt på den 
stora marknaden i Chisinau, Här finns det mesta att köpa, finns det plats i resväskorna 
efter alla vininköp så kan man säker fylla tomrummen här. 

Det som ingår i resans pris:  
4 hotellnätter på riktigt bra hotell ink frukost

Alla utflykter o inträden

Broshyr på Vinfestivalen

2 Middagar på kvällarna 

Svensk talande guide

Vinprovning på vingården Milesti Mici    

Ingår INTE i resan: 
Alla utgifter av personlig karaktär

Dryck till maten

Lunch(förutom i Tiraspol)   

Flygresa t.o.r  

Dricks till guider o chaufförer                                                                                                                                              

Pris: ca 6900 kr ex flyg 


