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AGRO TV MOLDOVA

Mun. Chișinău, 
Republica Moldova

Str. Calea Orheiului 122
GSM +373 68 200 844

contact@agrotvmoldova.md

AGRO TV Moldova este unicul canal TV cu tematică agrară, 
cu o acoperire de peste 80% din teritoriu, inclus în grila celor 
mai mari operatori de cablu din Moldova; difuzează 100% 
emisiuni adresate persoanelor interesate de agricultură, in-
dustria agroalimentară și ramurile conexe. 
AGRO TV Moldova informează zilnic cetățenii despre reali-
zările și practicile internaționale din domeniu, planurile de 
susținere a implimentării acestora de către agricultori și in-
stituțiile abilitate. Abordăm problemele cu care se confruntă 
agricultorii, relatăm despre experiențele reale de depășire a 
acestora. Pe lângă subiectele legate de domeniul agriculturii, 
postul abordează frumusețea tradițiilor culturale ale Moldo-
vei și, în special, ale zonelor rurale. AGRO TV Moldova  pune 
în evidență bogația muzicii populare, a portului și a bucătăriei 
naționale.

AGRO TV Moldova is the only in the country agricultural TV 
channel, covering more than 80% of the territory, included in 
the grid of the largest cable operators in Moldova; broadcasts 
100% of programs to people interested in agriculture, agro-
food industry and related industries.
AGRO TV Moldova daily informs the citizens about the inter-
national achievements and practices in the field, the plans to 
support their implementation by farmers and specialized insti-
tutions. We address the problems face by the farmers, relate to 
real experiences of overcoming them. Besides agriculture re-
lated topics, the post addresses the beauty of the cultural tra-
ditions of Moldova and, in particular, of the rural areas. AGRO 
TV Moldova highlights the richness of folk music, traditional 
costumes and national cuisine.
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șos. Hâncești, 53
MD- 2028mun.Chișinău, Republica Moldova
tel./fax (373 22 ) 22-66-34
e-mail: info@turism.gov.md

AGENȚIA TURISMULUI A REPUBLICII MOLDOVA

str. N. Dimo, 17/4, of.22
MD 2068, Chișinău, Republica Moldova

tel. : +373 22 49-88-37
fax : +373 22 49-56-25

GSM : +373 79 28-33-91
GSM: +373 69 74-83-86

e-mail : turismpatronat@yahoo.com

ASOCIAȚIA PATRONALĂ A INDUSTRIEI 
TURISMULUI DIN REPUBLICA MOLDOVA

Agenţia este o autoritate administrativă centrală de speci-
alitate subordonată Guvernului, cu sediul în mun.Chișinău, 
care elaborează și promovează politica statului în domeniul 
turismului.
Misiunea Agenţiei constă în elaborarea și implementarea ca-
drului legislativ și normativ, a strategiilor și politicilor statului 
în domeniul turismului; dezvoltarea turismului intern și pro-
movarea ţării ca destinaţie turistică pe plan extern; protecţia 
drepturilor subiecţilor raporturilor juridice din domeniul tu-
rismului; precum și asigurarea prestării la standarde interna-
ţionale a serviciilor turistice.

Asociația Patronală a Industriei Turismului din Republica Mol-
dova (APIT) este o organizație necomercială, profesională, 
independentă, nepolitică, constituită în baza liberei asocieri 
și egalității în drepturi a patronilor din industria turismului.
APIT reprezintă, promovează, susține și apără interesele co-
mune economice, tehnice și juridice, precum și acțiunile de 
cooperare ale membrilor săi.
Promovează politica de atragere a investițiilor în valorificarea 
potențialului turistic autohton.

The Agency is a central specialized administrative authority 
subordinated to the Government, headquartered in Chisin-
au, which develops and promotes state policy in the field of 
tourism.
The mission of the Agency is to develop and implement the 
legislative and regulatory framework, state strategies and 
policies in the field of tourism; developing domestic tourism 
and promoting the country as an external tourist destination; 
protecting the rights of subjects of legal relations in the field 
of tourism; as well as ensuring the provision of international 
tourism services.

The Patronate Asociations of Tourism Industry of the Re-
public of Moldova (APIT) is a non-commercial, professional, 
non-political and independent organization, formed by free 
association and on the basis of equal rights of employers in 
the tourism industry.
APIT represents, promotes, supports and defends the com-
mon interests of economic, technical, legal and cooperative 
actions of its members.
APIT promotes the policy of attracting investments in the lo-
cal tourism potential. 

COORGANIZATOR
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str. Briz 33 MD-2055, or. Vatra, 
mun. Chișinău Republica Moldova 
Tel. : +373 22/ 59-64-78 Fax : +373 22/ 59-64-78 
GSM : +373 79/ 58-33-45 
E-mail : adtm@adtm.md; viorelmiron7@yahoo.com 
URL : www.adtm.md

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE A TURISMULUI  
ÎN MOLDOVA

Bariera Sculeni, 12 
MD-2063 Chişinău, Republica Moldova

Tel.: +373 22/ 23-78-23; Fax: +373 22/ 23-78-23 
GSM: +373 69/ 104-014 GSM: +373 79/ 237-823 

E-mail: antrec_ong@yahoo.com 
URL: www.moldova_tourism.com 

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ DE TURISM RURAL 
ECOLOGIC ŞI CULTURAL DIN MOLDOVA 

 (ANTREC MOLDOVA)

Servicii oferite de ADTM: 
• Planificarea afacerii, inclusiv planuri investiționale 
• Studii de piată, planuri de marketing 
• Studii de fezabilitate pentru destinaţiile turistice 
• Identificarea partenerilor 
• Sisteme de management al calității.

ANTREC Moldova este o organizație non-guvernamentală, 
apolitică, non-profit. ANTREC Moldova - inițiatorul deschi-
derii primelor afaceri turistice din mediul rural al Republicii 
Moldova :  Elaboreaza Strategii de dezvoltare durabilă tu-
rismului in raioanele cu potențial turistic major; Diversifică 
și perfecționează Produsul Turistic Național; Organizează in-
struiri și acordă servicii de consultanță potențialilor prestatori 
de servicii turistice eco-rurale;  Elaborează suporturi infor-
maționale, metodologice, inclusiv planuri de afaceri pentru 
persoanele interesate în dezvoltarea afacerilor turistice în 
mediul rural;  Dezvoltă prima rețea a gospodariilor turistice 
rurale din Moldova;  Organizează campanii de promovare a 
gospodariilor din rețea;  Participă la manifestări naționale și 
internaționale: conferințe, festivaluri, expoziții.

ATDM offers services in: 
• Business planning, including investment plans 
• Market research, marketing plans 
• Feasibility studies 
• Identifying partners 
• Creating quality management systems.

ANTREC Moldova is a non-governmental, apolitical, 
non-profit organization. ANTREC Moldova is the initiator of 
the opening of the first tourist businesses in the rural regions 
of the Republic of Moldova: develops strategies for the de-
velopment of sustainable tourism in the regions with ma-
jor tourism potential; diversifies and refreshes the National 
Tourist Product; organizes training and advisory services for 
potential providers of eco-rural tourism services; develops 
informational, methodological supports, including business 
plans, for people interested in developing tourism business-
es in rural areas; develops the first network of rural tourism 
farms in Moldova; organizes campaigns to promote network 
members; participates in national and international events: 
conferences, festivals, exhibitions.
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str. Alexandru cel Bun, 98,
Chișinău, Republica Moldova 
tel.: +373 22 844-744
URL: admiral.travel
e-mail: admiral@admiral.md

ADMIRAL TUR

str.Alba Iulia 200-176
Chișinău, Republica  Moldova

Tel.: +373 22 51 11 51
e-mail: info@artera.md

GSM: +373 69 10 60 91
GSM: +373 79 10 60 91

URL: www.artera.md

ASOCIAȚIA ARTERA

Admiral Tour - cea mai bună echipă de specialiști în dome-
niul recreerii.
Recenzii - excelente, Oferte - avantajoase, Standarde - înalte. 
Acesta este  MOTOUL nostru!
Organizăm:
- Vacanțe pe plajă
- Tururi excursionale
- Vânzări bilete de avion
- Transport autocar
- Croaziere
Tururi de la 99 de euro! 
Admiral Tour – cele mai fierbinți oferte!

Asociația ARTERA vă propune să descoperiți Valea Prutului 
de Mijloc. Malul stâng al Prutului aici este plin de peisaje pi-
torești: stânci, râuri, defileuri, lacuri, păduri, grote cu istorii 
milenare!
Amatorii de exploarări și aventuri se pot găzdui la Duruta – 
un camping la grote.

Oferim 
- cazare în panorama-cabane,
- masă cu meniu pescăresc și tradițional,
- călăuza pe trasee.
Închirieri de echipamente pentru sport și turism:
 - biciclete
- caiacuri
- motociclete
- rulote skif
- mașini mici de teren
Evenimente artistice. 
Găzduirea la Duruita camping la grote se face doar cu re-
zervare.
Capacitatea 10-15 persoane.

Admiral Tour - the best team of specialists in recreation.
Reviews are excellent, offers are attractive, standards - high. 
This is our motto!
Our services:
- Beach holidays
- Excursions
- Plane tickets sales
- Coach transport
- Cruises
Tours from 99 euro! Admiral Tour - the hottest deals!

The ARTERA Association will take you on a travel to discover 
the Middle Prut Valley. The left bank of the Prut is full of pic-
turesque landscapes: rocks, rivers, lakes, forests, caves with 
millennial history!
Explorers and adventures can be hosted at Duruta - a camp-
ing at the caves.

We offer:
- accommodation in cottages with a panoramic view,
- traditional cuisine,
- guides for the tracks.
Rental of equipment for sports and tourism:
- bicycles
- kayaks
- motorcycles
- skif caravans 
- small off-road vehicles
Shows.
Accommodation at Duruita camping by the cave is only by 
preliminary reservation.
Capacity - 10-15 guests.
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12 Dimitrie Cantemir Blvd, MD-2001, 
Chișinău, Republica Moldova
Telefon: +373 22 022 222
Mobile: +373 62 122 222

E-mail: info@berdshotel.com
Web: www.berdshotel.com

BERD`S DESIGN HOTEL  
DALOMITES S.R.L.

str. Mitropolit Bănulescu Bodoni 57/1, of. 200
mun. Chişinău, Republica Moldova

GSM: +373 69-22-06-33
tel.: +373 22-93-04-22

Web: www.car4rent.md
E-mail: car4rent@car4rent.md

Skype: car4rentmoldova
www.facebook.com/www.car4rent.md/

CAR4RENT MOLDOVA  
VER TRANS AUTO S.R.L.

MEZZO ITALIAN RESTAURANT / SPA BY BERD`S

BERD’S Design Hotel este primul și singurul design hotel din 
Moldova, proiectat de arhitectul italian Luca Scacchetti. De-
corul minimalist, combinat cu colecția de artă unicală, care 
face parte din patrimoniul cultural moldovenesc, crează o 
stare de liniște și armonie. Scopul nostru principal este de a 
oferi oaspeților o abordare personalizată și o atenție maximă 
pentru toate detaliile, delectându-i cu cele mai remarcabile 
proceduri SPA și cele mai rafinate bucate în restaurantul ita-
lian Mezzo.

Compania CAR4RENT oferă servicii de închirieri auto cu 
șofer și fără. Propunem un spectru larg de autoturisme noi. 
Toate mașinele companiei noastre sunt dotate cu aer condi-
ţionat și ultimele sisteme de securitate pentru a vă asigura 
confortul și siguranţa de care aveţi nevoie. Un factor adiţional 
este livrarea gratuită NON-STOP a autoturismului către client 
(în raza mun. Chișinău, Aeroport). Managerii companiei cu 
siguranță o să vă ajute să închiriaţi autoturismul după stilul și 
necesităţile dvs.

BERD’S Design Hotel is the first and only design hotel in Mol-
dova, designed by the Italian architect Luca Scacchetti. The 
minimalist décor, combined with an unique art collection 
that forms part of the Moldovan cultural heritage, creates 
an atmosphere of serenity and harmony. Our main goal is to 
provide our guests with a personalized approach and maxi-
mum attention to detail, offering them the most outstanding 
SPA procedures and the finest dishes in the Italian restaurant 
Mezzo.

CAR4RENT offers car rental with and without drivers. We of-
fer a wide range of new cars. All rented cars are equipped 
with air conditioning and the latest security systems to en-
sure the comfort and safety you need. An additional factor is 
free NON-STOP delivery of cars to the customer (in Chisinau 
and at the Airport).
The employees of the company will help you rent just the car 
you need! 
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C.C. Shopping Malldova, parter.  
GSM: +373 62 122 770
str. Pușkin, 30. GSM: +373 60 74 31 07
email – carpisa.moldova@yahoo.com

CARPISA

str. Dacia 1, MD-6512 satul Bulboaca,
raionul Anenii Noi, Republica Moldova

tel. +373 6200 1893 (recepție)
e-mail: rezervari@castelmimi.md;

 info@castelmimi.md

CASTEL MIMI

Carpisa, marca comercială deținută de Kuvera, se naște în 
2001 și, în câțiva ani, devine lider în sectorul genților, valize-
lor și accesoriilor. Simbolul distinctiv al mărcii este broasca 
țestoasă mică. Carpisa devine un fenomen commercial, ca-
pabil să ofere un produs mereu la modă. Astfel, în scurt timp, 
dezvoltă o rețea de franciză de peste 650 de puncte de vân-
zare în Italia și în întreaga lume. În Moldova Carpisa lansează 
primul magazin pe 25 februarie 2017.

Castel Mimi este un monument arhitectonic de importanță 
națională, construit în 1893, inclus în Top 15 al celor mai fru-
moase vinării din lume. 

Zilnic la Castel Mimi sunt organizate tururi ghidate, încunu-
nate cu degustări de vinuri locale. 

Unicul Castel din Moldova dispune de un restaurant, unde 
gastronomia tradițională poate fi redescoperită prin prisma 
stilului culinar Provence.

Complexul include spații de cazare și locații pentru organiza-
rea mai multor tipuri de evenimente. 

Pentru mai multe detalii vizitați CastelMimi.md.

CARPISA, the trademark owned by Kuvera, was born in 2001 
and in a few years became a leader in the handbag, suitcase 
and accessories sector. The distinguishing mark of the brand 
is a small turtle. CARPISA becomes a phenomenon in com-
merce, able to offer an always fashionable product. So, in a 
short time, a franchise network of more than 650 outlets in 
Italy and around the world has been put in place. In Moldova, 
the first Carpisa store was opened on February 25, 2017.

Castel Mimi is an architectural monument of national impor-
tance, built in 1893, included in the Top 15 of the world’s 
finest and most beautiful wineries.

Guided tours are organized daily at Castel Mimi, with local 
wine tasting.

The only Moldovan castle has a restaurant where traditional 
cuisine can be rediscovered through the Provence culinary 
style.

The complex includes accommodation and locations for or-
ganizing several types of events.

For more details visit CastelMimi.md.
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1, Central Square, Chernivtsi
tel.: +380 372 55 36 84
 e-mail: tourism@rada.cv.ua

CHERNIVTSI CITY COUNCIL

str. Suveranității, 2 
MD-4901, or. Glodeni, Republica Moldova 

Tel. : +373 249/ 22-650; 23-522; 22-058

CONSILIUL RAIONAL GLODENI 

Doriți să obțineți informații detaliate despre oraș?
Vizitați Centrul nostru de informare turistică din orașul Cer-
năuți, unde puteți obține hărți gratuite, broșuri, calendarele 
evenimentelor festive, ghiduri audio etc.

Atracțiile turistice ale raionului Glodeni: ”Cheile Butești” – o 
poveste în piatră a vieţii pe pământ, „Stânca Mare” - cel mai 
sudic recif reprezentativ din Brâul coralier al Prutului de Mij-
loc, „Suta de Movile” - o porţiune a teraselor râului Prut, „Mo-
vila Ţiganului” cu o înălţime de peste 30 de metri, Rezervaţia 
“Pădurea Domnească”, Lacul relict „La Fontal” cu o suprafață 
de 23 ha, „Ţara Bâtlanilor” - o colonie unicală de peste 1000 
de exemplare de păsări de baltă, Zimbrăria care se află pe 
teritoriul rezervaţiei ,,Pădurea Domnească, pe o suprafață de 
32 ha, singurul loc în Moldova, unde puteţi admira zimbrul.

Do you want to get detailed information about the city?
Then visit our Tourist information center of Chernivtsi city 
council.
There you can get free maps, booklets, the calendar of 
events, audio guides, etc.

Sightseeing attractions of Glodeni district: “Butesti Keys “ - 
the history in stone of life on earth, “Large Rock” - the south-
ernmost representative reef of the Coral Belt of Middle Prut, 
“The Hundred Knolls” - a portion of Prut river terraces, “Gyp-
sy Mound” - over 30 meters high, the reserve “Royal Forest”, 
the relict lake “La Fontal”, “Heron Country “ - a unique colony 
of over 1000 kinds of waders, Zimbraria – inside the reserve 
Royal Forest, the only place in Moldova where you can ad-
mire the auroch.
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ANSAMBLUL FOLCLORIC CIMBRIȘOR, SATUL HÂJDIENI / 
FOLK GROUP CIMBRIȘOR, VILLAGE HÂJDIEN 

REZERVAȚIA NATURALĂ PĂDUREA DOMNEASCĂ

NATURE RESERVE PĂDUREA DOMNEASCĂ (PRINCE’S FOREST) 

MELNIC ALEXANDRU 

s. Cobani, r-nul Glodeni, Republica Moldova 
GSM : +373 68/ 63-66-52
Meșter popular, executarea articolelor din materiale vegeta-
le: paie, papură, stuf. / Craftsman, works in vegetal materials: 
straw, reeds, rushes.

COZLENCO ANTONINA 

str. Decebal 70/8, Glodeni, Republica Moldova
 GSM : +373 69/ 35-82-52
Broderie cu panglică de mătase. / Embroidering with silk ri-
bbons.

DARIE ROMEO

str. Eminescu 15/47 Glodeni, Republica Moldova 
GSM : +373 68/ 06-94-01
Meșter popular - împletitul în lozie. / Craftsman - braiding in 
withe.

Rezervaţia PĂDUREA DOMNEASCĂ  a fost creată cu scopul 
păstrării celui mai reprezentativ complex natural silvic de 
luncă și de mlaștini situate în sectorul de mijloc a rîului Prut, 
conservării și regenerării speciilor rare de plante și animale, 
redresării ecologice și restabilirii biodiversităţii ecosisteme-
lor de luncă.

PASAT PARASCOVIA

s. Ustia, r-nul Glodeni, Republica Moldova 
GSM : +373 78/ 06-92-59
Meșter popular în arta țesutului. / Craft work - the art of wea-
ving.

GHENGHEA VERA

Or. Glodeni, Republica Moldoveni
GSM: +373 69 258 683
Meșter popular – articole croșetate. / Crocheted articles.

VIDRAȘCO ALEXEI

s. Cuhnești, r-nul Glodeni, Republica Moldova 
GSM : +373 69/ 90-72-00
Sculptor. / Sculptor.

The Nature Reserve Pădurea Domnească was created with 
the purpose of preserving the most representative natural 
forests and marshes of the middle Prut River, to ensure the 
conservation and regeneration of rare species of plants and 
animals, the ecological recovery and restoration of biodiver-
sity of meadow ecosystems.

 Secţia cultură și turism 
str. Ioan Vodă Nisporeni, Republica Moldova 

Tel. : +373 264/ 22-750 
URL : www.nisporeni.md

CONSILIUL RAIONAL NISPORENI

Raionul Nisporeni, cu 38 de sate și orașul Nisporenie, este 
situat în partea centrală a Republicii Moldova. Podișul cu 
dealul Bălănești (429,5 m), inclus în rezervația peizagistică 
Cazimir-Milești. Ariile naturale silvice Cobac, Zberoaia-Lun-
ca, Seliște-Leu și rezervațiile peizagistice Cazimir-Milești, Vi-
la-Nisporeni formează un ecosistem forestier cu o suprafață 
de 4912,9 ha. Diversitatea biologică, speciile de plante rare, 
varietatea de relief favorizează dezvoltarea turismului în ra-
ion. Patrimoniul antropic al raionului: mănăstirea Vărzărești 
(1420), mănăstirea Hâncu (1678), bisericile din lemn din sa-
tele Ciutești ( 1802) și Bălăurești( 1809), Muzeele de Istorie și 
Etnografie Nisporeni, Ciutești, Boldurești, Milești, Iurceni, tra-
diționalul Bâlci al Olarilor,  Festivalul Prunei, atelierele mește-
rilor populari, agropensiuni.

The Nisporeni district, with its 38 villages and the town Nis-
poreni, is situated in the central part of the Republic of Mol-
dova. The plateau with the Bălăneşti hill (429.5 m), includ-
ed in the Cazimir-Mileşti landscape reservation. The natural 
forests of Cobac, Zberoaia-Lunca, Selişte-Leu and the land-
scape reservations Cazimir-Mileşti and Vila Nisporeni form a 
forest ecosystem with an area of 4912.9 ha. Biological diver-
sity, rare plant species, the variety of relief favor the develop-
ment of tourism in the district. The anthropic patrimony of 
the district: the Vărzăreşti monastery (1420), the Hâncu Mon-
astery (1678), the wooden churches in Ciuteşti (1802) and 
Bălăureşti (1809), the History and Ethnography Museums in 
Nisporeni, Ciuteşti, Boldureşti, Mileşti, Iurceni; the tradition-
al Potters’ Fair, the Festival of Plums, craftsmen workshops, 
agro-guesthouses.
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str. Ciuflea 1, MD 2001 Chișinău, 
Republica Moldova

Tel.: +373 22 274 606
Fax: +373 22 277 999

GSM: +373 69 141 070
E-mail: office@corina-travel.com; 

incoming@corina-travel.com
URL: www.corina-travel.com

CORINA TOUR OPERATOR

Discover Moldova CORINA TOUR OPERATOR - fondat în 
1992, are o experiență bogată în turismul receptor din Repu-
blica Moldova. Echipa noastră de profesioniști pregătește cu 
grijă întreaga gamă de produse de călătorie, luând în consi-
derare cererea și dorințele crescânde ale clienților. În fiecare 
an în programele noastre apar noi țări, rute și stațiuni.
Oferim clientilor noștri: cele mai incitante destinații de va-
canță, turism individual, de afaceri și VIP - în întreaga lume; 
cele mai bune centre spa și tratament medical, educație și 
formare în străinătate, tururi pentru adolescenți și elevi, bile-
te de avion, asigurare medicală, rent-a-car.
Manhattan Hotel & Restaurant 4 * este proprietatea noastră. 
Pentru valorificarea Moldovei ca destinație turistică oferim 
oaspeților noștri o selecție largă de excursii individuale și de 
grup, excursii specializate cu degustare de vinuri și bucate 
tradiționale, tur de oraș, bilete la teatru, transferuri aeroport!

Discover Moldova CORINA TOUR OPERATOR- founded in 
1992, the agency has a rich experience in incoming tourism 
in the Republic of Moldova. Our professional team prepares 
thoroughly  all travel products offered, taking into consider-
ation the growing demands and wishes of our clients. Every 
season we include in our programs  new countries, routes 
and resorts.
We offer our clients: exciting travel holidays, individual, busi-
ness and VIP tourism – worldwide; the best world spas & 
resorts offering medical treatment, education and training 
abroad, tours for teenagers and schoolchildren, air tickets, 
medical insurance, rent-a-car. 
Manhattan Hotel & Restaurant 4 * is our property.
For the guests of Moldova – great selection of group tours 
& excursions, bespoke tours, sightseeing, theatre tickets, air-
port transfers!

CERAMICA TRIBOI

CULORILE LUMINII / COLORS OF THE LIGHT 

LAVANDA DE MOLDOVA/ LAVENDER OF 
MOLDOVA

APICOLA MIRON / MIRON BEEKEEPING 
PRODUCTS

Familia Triboi  s. Ciorești 
069028729   ceramica.triboi@gmail.com

Familia Cărchilan (Ion și Angela), or. Nisporeni;
0674 28 243 @culorileluminiicandlesco

Ulinici Nicu s. Valea -Trestieni
068222271 www.lavandademoldova.com

Vladimir Miron, s. Boldurești
067223270, 079403270 www.mieremd.eu
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str. Eugen Doga 2a, Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22-249 249 (reception)
fax: +373 22-272 766
e-mail: citypark@citypark.md
www.citypark.md

CITY PARK HOTEL, DEVELOP PLUS S.R.L.

str. București 90, of. 3
MD-2012 Chișinău, 
Republica Moldova

tel.: +373 22 62 88 88 / 22 43 62
fax: +373 22 22 31 71

GSM: +373 79 406 292 
GSM: +373 79 406 291

e-mail: info@alexatour.md/ 
dinas-alexa@mail.ru 

site: www.alexatour.md 

S.C. DINAS ALEXA S.R.L. / ALEXA TOUR

City Park Hotel  este un hotel nou, modern, situat în centrul 
orașului Chișinău, pe o stradă pietonală, lângă Catedrala 
Nașterii Domnului și parc. 40 de camere, care îmbină confor-
tul casei, mobilierul elegant și izolarea completă de zgomot, 
oferă condiții excelente pentru vacanța dumneavoastră. De 
asemenea, suntem încântați să întâmpinăm oaspeții la unul 
dintre cele mai bune restaurante din oraș - „Berăria Chiși-
nău”, situat pe teritoriul hotelului. Este un loc ideal pentru cei, 
cărora le place să fie întotdeauna în centrul atenției.

ALEXA TOUR - siguranță, confort și bună reputație!
Deținem propriul parc de autocare. Oferim servicii de trans-
port pasageri, rute regulate și ocazionale CHIȘINĂU–ATENA 
/ CHIȘINĂU–HALKIDIKI; tururi și excursii prin Moldova și pes-
te hotare. 
Cu o experiență vastă în domeniul turismului, ALEXA TOUR 
va găsi cele mai atractive oferte - sejururi la mare și la munte, 
tratament balnear, turism de afaceri, rezervarea și emiterea 
biletelor.

City Park Hotel is a new modern hotel in the center of Chisi-
nau, on a pedestrian street near the Cathedral of the Nativity 
of Christ and the city park. 40 rooms, which combine home 
comfort, elegant furnishings and complete isolation create 
excellent conditions for your holiday. We are also pleased 
to welcome guests to one of the best beer restaurants in the 
city - “Beraria Chisinau”, located on site. It is an ideal place for 
those who like to always be in the spotlight.

ALEXA TOUR - safety, comfort and good reputation!
We own our own coach park. We offer passenger transport 
services, regular and occasional routes CHISINAU-ATENA / 
CHISINAU-HALKIDIKI; tours and excursions through Moldo-
va and abroad.
With a vast experience in the field of tourism, ALEXA TOUR 
will find the most attractive offers - seaside and mountain re-
sorts, spa treatment, business tourism, tickets sale.
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str. Biruinţei, 1 MD-4402 Călăraşi, Republica Moldova 
Tel. : +373 244/ 2-26-50; 2-20-57 
Fax : +373 244/ 2-20-57 
E-mail : turism@calarasi.md; consiliu@calarasi.md 
URL : www.calarasi.md

CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAŞI 

Vasilii Gonceari, atelier meșteșugăresc în domeniul olăritului
s. Hoginesti ,r-nul Calarasi 

Tel.: +373 244 93 606
GSM: +373 68 58 10 47
e-mail: gonciari@mail.ru

Facebook: Casa Olarului “Vasilii Gonciari’’

CASA OLARULUI / POTTER’S HOUSE

Potenţialul turistic al raionului Călărași include mai multe 
obiective turistice, care fac parte din tezaurul natural și cul-
tural al republicii: 4 mănăstiri medievale, muzeul Casa Pă-
rintească (s. Palanca), agropensiunea Casa Mierii (s. Răciula), 
Drumul vinului (Fabrica de vinuri și coniac Călărași-Divin, vi-
noteca Dumitru Tătaru), staţiunea balneoclimaterică Codru 
(s.Hârjăuca), sunt dezvoltate meșteșugurile populare. 

Centrul mestesugaresc pastreaza,promoveaza si transmite 
prin excursii cu masterclassuri lectii private, arta olaritului tra-
ditionala acestei localitati de sute de ani,care pina la infiinta-
rea centrului era sortita disparitiei.Gazda unui tirg internatio-
nal. Atelier de productie,expozitie cu vinzare,

The tourist potential of Calarasi district includes several at-
tractions, which are part of the natural and cultural treasure 
of the Republic: 4 medieval monasteries, “Casa Parinteasca” 
museum (v. Palanca), “Casa Mierii” agritourist mini-hotel (v. 
Raciula), the Wine Road (“Calarasi-Divin” wine-making and 
brandy-making plant, “Dumitru Tataru” collection of vintage 
wines),  “Codru” balneal-climatic resort (Hârjeuca), wonderful 
handcrafts. 

The center of handicrafts preserves, promotes and pass-
es on,  through excursions with masterclasses and private 
lessons, the traditional art of pottery, specific to this area 
for hundreds of years, which until the establishment of the 
center was doomed to disappear. The center is the host of 
an international fair. Production workshop, an exhibition with 
articles for sale.
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s. Palanca, r-nul Călăraşi, Republica Moldova
Tel:  +373 244 73 175
GSM: +373 69 45 73 99
e-mail: casa.parinteasca@gmail.com

MUZEUL CASA PĂRINTEASCĂ

str. Pobedî, or. Comrat, 
UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

tel.: +373 298 24 935

GSM: +373 62 100 041 
e-mail: turizm.ato@mail.ru

URL: kultura-ge.md

DIRECȚIA PRINCIPALĂ DE CULTURĂ 
ȘI TURISM A GĂGĂUZIEI 

Găgăuzia - regiunea sudică a Republicii Moldova, și-a păstrat 
cultura unică, bogată în locuri și monumente istorice - oferă 
oportunități și oferte ample în domeniul turismului. Muzeele, 
lacurile și iazurile, peisajele unice, monumentele geologice, 
istorice și arheologice, o rezervație de plante medicinale, 
obiceiurile și tradițiile, meșteșugurile, bucătăria bogată – pe 
oaspeții Găgăuziei îi așteaptă o descoperire fascinantă și in-
teresantă a unei regiuni generoase și plină de soare.

Casa Părintească (Parental Home) is a wonderful tourist attraction. The goal of 
the museum is to revive the traditions and customs of the countryside home-
world that disappear in our modern evseryday life. 

Gagauzia, the southern region of the Republic of Moldova, 
with an original, unique culture, rich in historical places and 
monuments, has ample touristic opportunities and offers. 
Museums, lakes and ponds, wonderful landscapes, geo-
logical, historical and archeological monuments, a reserve 
of medicinal plants, unique customs and traditions, colorful 
crafts, a rich cuisine – the tourists visiting Gagauzia will enjoy 
a fascinating discovery of a generous sunny region.
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str. N. Crupskaia, or. Vulcănești, 
UTA Găgăuzia, Republica Moldova
GSM: +373 69 124 996
e-mail: cervenlar@gmail.com
site  www.facebook.com/KaraGani.md/

KARA GANI

GSM: +373 69 771 717
fax: +373 22 921 728

e-mail: dvd-trans@mail.ru
URL: http://pasager.md/

DVD-TRANS S.R.L. 

FIRMĂ DE TRANSPORT PASAGERI

Compania DVD-TRANS, marca PASAGER.md, activează cu 
succes din 2001, propune servicii de transport intern și in-
ternațional.
Deținem un PARC PROPRIU, FĂRĂ INTERMEDIARI, de auto-
care, microbuze, mini-vanuri și autoturisme. Din acest motiv, 
prețurile noastre sunt cele mai bune. Investim doar în trans-
port nou de pasageri, achiziționat de la dealeri oficiali si de-
servit la Olmosdon, Skoda Centru.
Lucram 24 / 7, achitări cash și prin virament.

Kara Gani este o mică fabrică de familie situată în partea su-
dică a țării, în regiunea Valului lui Traian. Complexul vinicol și 
turistic este situat în limitele gospodăriei familiei Cerven, în 
orașul Vulcănești.

Tehnologia modernă și respectarea celor mai bune tradiții 
de-a lungul anilor permite producerea unui vin unic, vin cu 
accent găgăuzesc.

The DVD-TRANS company, brand PASAGER.md, has been 
operating successfully since 2001, offering domestic and in-
ternational transport services.
WE HAVE OUR OWN FLEET OF VEHICLES, WITHOUT IN-
TERMEDIARIES, encompassing coaches, minibuses, mi-
ni-vans and cars. For this reason, our prices are the best. We 
only invest in new passenger transport, purchased from offi-
cial dealers and serviced at Olmosdon, Skoda Center.
We work 24/7,  accepting payments in cash and by transfer.

Kara Gani is a small family winery in the southernmost part of 
the country, in the Valul lui Traian wine region. The winery and 
the adjacent tourist complex are located within the bounda-
ries of the Cherven family farm, in the city of Vulcanesti.

Modern technologies, combined with the best traditions, 
accumulated over the years, allow the creation of a unique 
wine, a wine with Gagauzian accent.
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Calea București 148, Brașov, România
Tel.: +40 368 401634
GSM: +40 722 230079
email: office@extreme-travel.ro
Web : www.extreme-travel.ro

EXTREME TRAVEL AND ADVENTURE S.R.L.

telefon multi-line: +373 22 111-100
str. Vasile Alecsandri 67 (adresă oficiu)

Chișinău, Republica Moldova
URL: www.family-tur.com 

FAMILY TUR

AGENȚIE DE TURISM

Extreme Travel este prima agenție românească specializată 
în turism montan și turism de aventură.
Avem programe pentru grupuri mici (4-8 persoane) în Ro-
mânia și în destinații de excepție din jurul lumii, inaccesibile 
însă turismului de masă. 
Suntem primul și printre puținii tour operatori români organi-
zatori de expediții montane la mare altitudine.

FAMILY TUR, fondată în anul 2010, se dezvoltă activ și deja 
este bine cunoscută pe piața turistică din Moldova. Odihna 
în Bulgaria reprezintă cartea de vizită a companiei. De aseme-
nea, oferim clienților o alegere bogată de hoteluri în diferite 
destinații din întreaga lume, precum: Turcia, Grecia, România, 
Egipt, Emiratele Arabe Unite, insulelele Maldive, Sri Lanka etc. 
În cadrul tururilor pe care le organizăm, propunem îmbinarea 
excursiilor active în locuri pitorești cu o varietate de destinații 
educaționale. Omul este constituit astfel, încât mereu tinde 
să învețe, iar dorința de a călători este o dorință obișnuită a 
sufletului omenesc. La urma urmei, anume atunci când călăto-

rește, persoana cunoaște lumea și pe sine însăși, dezvăluind 
noi fațete ale acesteia și trăind noi emoții și senzații. Vă aștep-
tăm la oficiul nostru din Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 67, la 
orice oră. Împreună vom planifica vacanța, vom alege hotelul, 
un tur în grup sau vom întocmi un program turistic exclusiv. 
Vă vom propune opțiuni de călătorie în țara aleasă, vă vom 
bucura cu o deservire excelentă și vă vom surprinde plăcut cu 
prețurile noastre competitive. Contactați-ne la numărul de te-
lefon 022 11-11-00, iar managerii noștri vă vor oferi informații 
detaliate despre pachetele de călătorie selectate.

Extreme Travel is the first Romanian travel agency specialized 
in mountain and adventure programs.
We have one-day and multiple-days trips for small groups.
Beside the local programs we are organizing adventure and 
mountain trips all around the world.
We are the first and among the few Romanian tour operators, 
organizing mountain expeditions at high altitudes.
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bd. Dacia 80/3, Chișinău, Republica Moldova
tel.:  +373 22 100 003
e-mail: info@flyone.md
URL:  www.flyone.md

FLY ONE S.R.L.

Ungaria, 4200  Hajdúszoboszló, str.József A.. 2-18. 
tel.: +36-52-589-928 fax: +36-52-589-929  

e-mail: hajduszoboszlo@tourinform.hu                                                                                                        
site:  https://hajduszoboszlo.hu/ro

HAJDÚSZOBOSZLÓI TURISZTIKAI 
NONPROFIT KFT.

FLY ONE este o companie în curs de dezvoltare pe piața din 
Republica Moldova, operează 11 destinații: Paris, Verona, Par-
ma, Moscova (Vnukovo și Domodedovo), Sankt-Petersburg, 
Voronej, Dublin, Lisabona și Birmingham. Obiectivele prin-
cipale ale companiei sunt siguranța pasagerilor, îmbună-
tățirea serviciilor prestate și sporirea confortului pasagerilor, 
demonstrând, în același timp, un indice înalt al punctualității.
Pentru pasagerii săi, FLY ONE propune nu doar un orar con-
venabil, dar și prețuri atractive la biletele de avion care pot fi 
procurate atât pe site-ul oficial al companiei, cât și în agenții-
le autorizate din Republica Moldova și de peste hotare.

Staţiunea Hajdúszoboszló din Ungaria se măndrește cu cel 
mai mare complex balnear din Europa, compus din Băile Ter-
male, ștrand, Aquapark și parcul acvatic acoperit Aqua-Pala-
ce. Datorită serviciilor deosebite oferă pe tot parcursul anu-
lui experienţe de neuitat atât pentru persoanele dornice de 
tratament, cât și pentru cele doritoare de recreere și, nu în 
ultimul rând, familiilor cu copii. Turiștilor care vizitează staţi-
unea Hajdúszoboszló le stăm la dispoziţie cu o gamă variată 
de oferte de cazare.

FLY ONE is a dynamic company on the Moldovan market 
that operates flights to11 destinations: Paris, Verona, Parma, 
Moscow (Vnukovo and Domodedovo), St. Petersburg, Voro-
nezh, Dublin, Lisbon and Birmingham. The company’s main 
objectives are passengers’ safety, improved service and 
passengers’ comfort, while demonstrating a high degree of 
punctuality.
For its passengers, FLY ONE proposes not only a convenient 
timetable, but also attractive prices for airline tickets that can 
be purchased both on the company’s official website and in 
authorized agencies in Moldova and abroad.

Hajdúszoboszló is the most well-known bath-city of the Hun-
garian Great Plain – its main attraction its bathing complex 
with its famous spa, open-air bath, Aquapark and the cov-
ered Aqua-Palace. The bathing complex offers unforgettable 
adventures throughout the year to its recuperating and rec-
reating guests and to families of any size. 
We are waiting for tourists visiting Hajdúszoboszló with a 
wide range of accommodation deals.

PANTONE CYAN C  si PANTONE 661C
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Украина, Одесская область, пгт Затока, ул.Вокзальная ,68
телефон Аквапарка  +38048 740 74 74
телефон отеля  +38048 740 70 07
отдел бронирования +38068 885 70 07
сайт www .aquaparkzatoka.com.ua  
email : Hotelaquaparkzatoka@gmail.com 

HOTELUL AQUAPARK ZATOKA 

H-1013 Budapest, Krisztina tér 1, Hungary 
Tel. : +36 1/ 212-56-94 

Fax : +36 1/ 487-90-81 GSM : +36 20/ 923-36-98 
E-mail : hitandmark@imolatours.com 

URL : www.imolatours.com

IMOLA TOURS HUNGARY

ОТЕЛЬ АКВАПАРК ЗАТОКА- HOTEL AQUAPARK ZATOKA

Hotelul Aquapark Zatoka este un complex construit în 2018, 
la 700 de metri de litoral. Suprafața totală a hotelului cu Aqu-
apark este de peste 80000 m.p. Hotelul deține 69 de came-
re confortabile de clasă standard, standard econom, lux și 
semilux. 
Hotelul oferă 25 de atracții pentru copii și adulți, piscine, 
zone cu jacuzzi, un restaurant și un bar.
Hotelul are o plajă de nisip proprie la liman și plajă la mare, 
la doar 700 de metri de hotel. Teritoriul hotelului e plin de 
verdeață, cunt prevăzute pergole și zone de odihnă la umbra 
copacilor.

Touroperator în Ungaria. Activităţi: asigurarea serviciilor tu-
ristice în Ungaria și Europa, cazare, MICE turism, pachete 
turistice, agrement, City Break, programe culturale, turism 
medical, oferte wellness, turism Incentive, transport, organi-
zarea programelor speciale, programe opţionale în Ungaria 
(servicii de ghid, croaziere pe Dunăre). 

The Hotel Aquapark Zatoka is a complex built in 2018, at 700 
m from the sea. The total area of the hotel, with the Aqua-
park, is of over 80000 sq.m. The hotel offers 69 comfortable 
rooms: standard, standard economy, junior suite and suite. 
There are 25 attractions for children and adults, swimming 
pools, jacuzzi areas, a restaurant and a bar.
The hotel has its own sandy beach on the estuary and a 
beach on the seaside just 700 m from the hotel. The entire 
territory is covered in  greenery,  there are canopies and rec-
reation areas in the shade of trees.

Tour operator in Hungary. Main activities: full organization of 
programs, tourist services in Hungary and Europe, transit ac-
commodations, M.I.C.E. tourism, holiday packages, leisure, 
city breaks, cultural tourism, wellness and medical tourism, 
incentive tourism, transport services, bachelor parties + op-
tional programs in Hungary (guided tours, folklore dinner, 
cruises on Danube)
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Revoluční 762/13, Staré Město
110 00 Praha 1, Czech Republic
Tel.: +420 222 710 148; 222 713 338
Tel.: +420 222 717 658; 222 718 572

JASON TRAVEL, S.R.O.

str. Sfatul Tării 59, Chișinău, Republica Moldova
tel.: +373 22 850-950

URL: https://klassikaasig.md/

KLASSIKA ASIGURĂRI S.A.

Companie turistică cehă înființată în 1991. De la începutul 
activității operează în domeniul turismului receptor în Repu-
blica Cehă. Astăzi putem spune cu siguranță că, firma noastră 
este un partener solid și de încredere în Republica Cehă, cu 
un personal experimentat și prietenos, un birou dotat cu teh-
nologii moderne, un site comod de utilizat, cu informații ac-
tualizate despre disponibilitatea locurilor în hoteluri. Oferind 
confort, calitate și prețuri competitive pentru servicii, facem 
tot posibilul pentru a satisface necesitățile clienților noștri de 
afaceri și ale celor care sunt în vacanță. În același timp, avem 
diverse oferte - toată lumea poate alege combinația optimă 
de servicii și prețuri.

Oferim: 
-excursii în Republica Cehă;
-călătorii combinate în Europa;
-excursii la stațiuni terapeutice pentru întremare. 

ASIGURARE MEDICALĂ PENTRU PERSOANELE CARE CĂLĂTORESC ÎN 
STRĂINĂTATE

Polița de asigurare medicală pentru persoanele care călătoresc în străinătate, oferită de 
KLASSIKA ASIGURĂRI, este creată în scopul protejării dvs. pe durata călătoriei.
Polița de asigurare, Klassika Asigurări vă asigură acoperirea cheltuielilor legate de pro-
bleme de sănătate ce pot surveni în timpul călătoriei, precum și recuperarea altor costuri 
suplimentare medicale.

Persoanele care călătoresc în străinătate și dispun de Poliță medicală de la Klassika Asi-
gurări beneficiază de:
- transportarea persoanei asigurate la cel mai apropiat punct de asistenţă medicală ur-
gentă;
- consultație și diagnosticare;
- tratament și returnarea costului medicamentelor;
- spitalizare;
- intervenții chirurgicale.

Procurați Polița medicală oferită de KLASSIKA ASIGURĂRI și călătoriți în siguranță.

Our tourist company was founded in 1991. From the very 
beginning, the company is dealing with incoming travelers. 
Presently we can affirm that our company is a solid and relia-
ble partner in the Czech Republic with good offices, experi-
enced and friendly staff, state-of-the-art technology, a friend-
ly web-site regularly updated with the latest information 
about available hotel accommodation. We offer comfort, 
quality and competitive prices for our services, everything to 
satisfy the demands of our clients, be it business travelers or 
people going on vacations. Our offer is rich and diversified, 
so everyone can find the most convenient option in services 
and cost. 

THE MEDICAL INSURANCE FOR TRAVELING ABROAD, OFFERED BY KLASSIKA 
INSURANCE, IS DESIGNED TO PROTECT YOU DURING YOUR TRAVELS.

The insurance of Klassika Asigurări covers the expenses related to health problems that 
may occur during the trip, as well as the recovery of additional medical costs incurred.
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str. Căpriana 50, ASEM, bl. C, etaj 5 (oficiul central)
Tel.: +373 78 82 44 44
Site: ligatineretului.md
Email: info@ligatineretului.md 

LIGA NAȚIONALĂ A TINERETULUI DIN 
REPUBLICA MOLDOVA

bd. Iurie Gagarin nr. 3, of. 73
Chișinău, Republica Moldova

tel.: +373 22 27 25 62; 
+373 69 319 338

e-mail: info@maltatravel.md;
nigond@mail.ru 

str. Pitar Mos nr. 29 et. 1, ap. 23, 
sector 1, București

tel.: +40 213 185 992/ +40 213 185 993
GSM: +40 722 62 69 03

e-mail: maltaltd@malta.ro
Site: www.malta.ro; www.excursiimalta.ro

S.C. MALTA TRAVEL S.R.L.

FII DIFERIT, ALEGE SĂ SCHIMBI LUMEA ÎMPREUNĂ CU NOI!

Liga Națională a Tineretului din Republica Moldova este o or-
ganizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată 
la inițiativa unui grup de tineri în scopul creării unor posibi-
lități pentru toți tinerii care doresc să aducă o schimbare în 
viața lor și a celor din jur. 

Vacanța în MALTA, INSULA CAVALERILOR, din mai până în 
octombrie, plecări în fiecare joi din București, cursă charter, 
operată de AIR MALTA. Diverse programe în hoteluri de 4* 
și 5*, prețurile pornesc de la 409 euro/persoana/ per sejur/ 
HB, un copil - gratis.
Tarifele includ: 7 nopți cazare cu regim de masă aferent hote-
lului, bilete avion – airbus A320 – Otopeni – Malta – Otopeni, 
taxe aeroport, transfer aeroport-hotel-aeroport, asistență tu-
ristică în limba română, bagaj cală -20 kg/ persoană, bagaj 
de mână -10 kg/ persoană.
În timpul sejurului - excursii opționale. Nu ezitați să ne con-
tactați!

The National Youth League of the Republic of Moldova is 
a non-governmental, nonprofit and apolitical organization, 
founded on the initiative of a group of young people in or-
der to create opportunities for all young people who want to 
bring about a change in their lives and in the lives of those 
around them.

Vacations in MALTA, the ISLAND OF KNIGHTS, May to Octo-
ber, departures every Thursday from Bucharest, charter flight 
operated by AIR MALTA. Various programs in 4* and 5* ho-
tels, prices starting from 409 euro/ person/ per stay/ HB, one 
child - free.
Rates include: 7 nights hotel accommodation, air tickets - air-
bus A320 - Otopeni - Malta - Otopeni, airport taxes, transfer 
airport-hotel-airport, tourist assistance in Romanian, luggage 
- 20 kg/ person, hand luggage -10 kg/ person.
During your stay optional tours are available. Do not hesitate 
to contact us!
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Chateau Dětenice, Dětenice 1, 507 24, Czech Republic
Tel.: +420 493 596 132
Phone: +420 602 728 422
E-mail: info@detenice.cz 
Site: www.detenice.cz

MEDIEVAL CHATEAU DĚTENICE

bd. Negruzzi, 5 of. 2
GSM: +373 78 066 000
GSM: +373 78 033 000

tel.: +373 22 53 53 63

MOBSEB TOUR 
ТУРОПЕРАТОР ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ТУРЦИЯ-ИЗМИР. ЭГЕЙСКОЕ МОРЕ.

Chateau Dětenice este situat în Republica Cehă, la 69 km de 
Praga. Chateau Dětenice este format dintr-un castel în stilul 
barocului târziu, Taverna medievală, Berărie, hotelul Rustikal, 
hotelul Medieval, 2 apartamente Chateau de lux. Castelul 
găzduiește și Turneele cavalerilor medievali. Oferim servicii 
MICE - evenimente corporative, team building-uri, șederi în 
grup, dar și sărbători de familie, dineuri de lux, petreceri în 
grădină și nunți. Excursii ghidate prin castel și berărie. Ta-
verna medievală este deschisă zilnic, anul împrejur: intrați în 
tavernă și veți fi transportați imediat din secolul 21 în Evul 
Mediu. Show-ul medieval are loc în fiecare zi de la 19:00 la 
22:00. Veți vedea dansatoare din buric, lupte în armuri, jon-
gleri, fachiri și cerșetori, muzică medievală live și multe-multe 
altele! Atmosferă medievală autentică și deservire excelentă.

STAȚIUNI: KUSADASI, DIDIM, BODRUM, MARMARIS.
2 ZBORURI PE SĂPTĂMÂNĂ ÎN ISMIR (ÎN FIECARE ZI DE 
MIERCURI ȘI SÂMBĂTĂ)
DE PE 12 MAI PÂNĂ PE 29 SEPTEMBRIE (PENTRU 6,9,10 ȘI 
13 NOPȚI!)
ȘI O DATĂ PE SĂPTĂMÂNĂ UN AUTOBUZ CONFORTABIL!

Clima în KUSADASI este blândă, cu temperaturi confortabile 
pe tot parcursul sezonului de plajă. Absența caniculei este un 
avantaj al stațiunii. Temperatura aerului din Kusadasi este cu 
câteva grade mai mică decât în alte stațiuni de pe coasta de 
sud a Turciei. Sezonul turistic aici durează din mai până în no-
iembrie. Vara, Kusadasi este cel mai bun loc pentru iubitorii 
de scufundări, windsurfing și schi nautic.

În multe hoteluri 2 copii sub 13 se pot odihni absolut GRA-
TUIT!
Și, de asemenea, veți befeicia de un program bogat de ex-
cursii, oferit de stațiune!

Deservirea turcească excepțională în combinare cu Marea 
Egeie – nu există nimic mai plăcut. Aceasta este perla Turciei.

Chateau Dětenice is located in the Czech Republic, 69 km 
from Prague. The Chateau Dětenice consists of a chateau in 
the late Baroque style, Medieval Tavern, Chateau Brewery, 
Rustikal hotel, Medieval hotel, 2 luxury Chateau apartments.  
The Chateau also hosts the Knights tournaments. We can 
offer MICE - corporate events, team buildings, groups, then 
leisure - family celebrations, luxury dinners, garden parties 
and weddings. Guided tours of the chateau and brewery. 
The Medieval tavern is open all year every day: one step into 
the tavern and you will be transported from the 21s century 
back to the Middle Ages. Medieval shows take place every 
day from 7 pm to 10 pm. You will see belly dancers, battles in 
heavy plate armour, jugglers, fakirs and beggars, a live me-
dieval band and much more! Shockingly authentic medieval 
atmosphere and mouthy service.
 

Resorts: Kushadasi, Didim, Bodrum, Marmaris.
2 flights per week to Ismir (on Wednesday and Saturday)
From May 12 to September 29 (6,9,10, and 13 nights!)
Once per week - a comfortable bus!

Kusadasi enjoys a mild climate with a comfortable tempera-
ture throughout the beach season. The absence of unbeara-
ble summer heat is an undisputable advantage of the resort. 
The air temperature in Kusadasi is several degrees lower than 
in other resorts on the southern coast of Turkey. The tourist 
season here lasts from May to November. In summer Kusada-
si is the best place for diving, windsurfing and water ski fans. .

In many hotels 2 children under 13 years old are accommo-
dated absolutely free of charge!
Also a rich excursion program!

Excellent Turkish service in combination with the Aegean Sea 
- there is nothing better! Enjoy the pearl of Turkey!
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str. Vasilenco, 38, bir. 2 
MD-2001 Chişinău, Republica Moldova 
tel. : +373 22/ 87-47-47 
fax : +373 22/ 87-47-48 
e-mail : chisinau@mouzenidis.md 
URL : www.mouzenidis.md

MOUZENIDIS -TRAVEL CHIŞINĂU S.R.L.

Sediul central: 
România, București, șos.Mihai Bravu, 

Nr.2,bl. 60B, Sc. 2, Etaj 1, Ap. 82, sector 2
e-mail: office@neo-tour.ro  URL: www.neo-tour.ro

fax: +40 21.250.55.50  tel.: +40 21.250.15.63
GSM: +40 723.424.646

Filiale:
Brașov: str.Politehnicii nr.3,  Brașov, România, 
e-mail: brasov@neo-tour.ro
Călărași: str.București nr.48,  Călărași, România, 
e-mail: calarasi@neo-tour.ro;
Chișinău: str. Alecu Russo nr.15, Chișinău,  Republica Moldova, 
e-mail: office@neotour.ro;

NEOTOUR AGENTIA DE TURISM 

Compania Mouzenidis Travel, fiind prezentă pe piaţă de 20 
ani, este liderul pieţei turistice pe destinaţiile Grecia și Cipru. 
Compania Mouzenidis Travel oferă o gamă nelimitată de 
servicii calitative pentru deservirea clienţilor noștri în Grecia 
și Cipru. Oferim pachete turistice complexe, care includ și 
servicii de transport: autocar sau avion direct din Chișinău.

Agenția de turism NEOTOUR prezintă imaginea unei echipe formate din oa-
meni tineri, motivați și dedicați realizării celor mai originale pachete turistice 
și servicii, întotdeauna pregătiți pentru implementarea noului în întâmpinarea 
satisfacerii clientului.
Activitatea desfășurată presupune organizarea unor evenimente de tipul: con-
greselor, târgurilor, expozițiilor, conferinţelor, team-building-urilor, sejururilor 
pentru grup sau individuale oriunde în lume, servicii de ticketing/emitere bilete 
avion.

For over 20 years MOUZENIDIS TRAVEL is a leader on the 
tourist market of Eastern Europe, Greece and Cyprus being 
the main destinations. MOUZENIDIS TRAVEL offers high 
quality products in a significantly wide selection which, in 
turn, allows to deliver every product at competitive prices. 
Fuul tourist packages, including transport services: bus or 
plane directly from Chisinau. 

NEOTOUR travel agency presents the image of a team of young people, moti-
vated and dedicated to the most original tourist packages and services, always 
ready for the implementation of new ideas in order to meet the customers’ sat-
isfaction. The activity carried out involves organizing events such as: congress-
es, fairs, exhibitions, conferences, team-buildings, group or individual sojourns 
anywhere in the world, ticketing / air ticket issuing services.
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str. Mihai Eminescu 2,
MD-3501 or. Orhei, Republica Moldova
Tel. : +373 235/ 20-662; 22-650; 22-058
URL : www.or.md

CONSILIUL RAIONAL ORHEI

Chisinau, BD. Iu. Gagarin 3, of. 56
mob: +373 79 353 520  
tel.: +373 22 10 60 35

e-mail: egeturism35@gmail.co
URL:  http://egeturism.com/

      https://www.facebook.com/egetravel/
      https://www.instagram.com/ozegetravel

I.C.S. OZ EGE TRAVEL S.R.L.

AGENȚIE DE TURISM

Zona Orhei se caracterizează printr-un relief pitoresc, tradiții, cultură bogată și 
potențial turistic deosebit: pensiunile din Orheiul Vechi, restaurante, biserici, 
mănăstiri și complexe monastice, mănăstirea din comuna Butuceni, monumen-
te ale naturii, Casa-Muzeu Alexander Donici, Muzeul de Istorie și Etnografie, 
conacele familiilor Lazo, Bagdasarov, Balioz, Cristi, cramele din satele Brănești 
și altele. În raion activează 82 de meșteri populari. În raion se organizează Festi-
valul de vinuri, festivalul folcloric Nistrule, pe malul tău, Frumos nunțile se leagă, 
Toiagul Păstoriei, Festivalul covorului etc.

OZEGE TRAVEL este o agentie de turism din Moldova, orien-
tată spre client care furnizeaza servicii turistice de o calitate 
deosebită. Echipa OZEGE Travel este formată din profesio-
niști care își fac treaba. Fecare dintre noi suntem dispuși să 
vă împlinim dorințele și visele dvs. de vacanță. 
Obiectivul nostru este să ne dezvoltăm și să depașim aș-
teptarile clienților și partenerilor noștri, să furnizăm servicii 
turistice de calitate pentru a satisface solicitările clienților 
sai. Alegându-ne pe noi veți economisi timp și bani, și veți 
descoperi un prieten care vă va ajuta să uitați de griji, ofe-
rindu-vă oportunitatea să vă bucurati din plin de vacanța pe 
care o meritați. Suntem mereu la dispoziția dvs.

ORHEI district is rich in picturesque landscapes, historical traditions, rich cul-
ture and great tourism potential: boarding houses in the reserve Old Orhei, a 
multitude of restaurants, churches, monasteries and monastic complexes, cave 
monastery at Butuceni village, nature monuments, the House - Museum Alexan-
dru Donici, the Museum of History and Ethnography, family manors Lazo, Bag-
dasarov, Balioz, Cristi; Branesti cellars and others. In the district 82 craftsmen are 
active. A number of popular festivals are held in the region - the Wine Festival, 
the folk festival On the Shores of Nistru river, Festival of Wedding Traditions, 
Festival of Shepherds, Festival of the Carpet and others.

OZEGE TRAVEL is a Moldovan travel agency that provides 
high quality tourism services. The OZEGE Travel team is a 
team of professionals who do well their job. All of us are will-
ing to fulfill your wishes and your dreams of great holidays.
Our goal is to grow and exceed the expectations of our cus-
tomers and partners, to provide quality tourism services to 
meet the demands of our customers. By choosing us you will 
save time and money, and you will discover a friend who will 
help you forget about worries, giving you the opportunity to 
enjoy the holiday you deserve. We are always at your service.
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str. Mitropolit Bănulescu Bodoni, 28/1 
MD-2005 Chişinău, Republica Moldova 
Tel. : +373-22/ 22-78-39 Fax : +373-22/ 21-07-98 
GSM : +373 69/ 440-400 
GSM : +373 79/ 20-20-59 
E-mail : info@pandatur.md 
URL : www.pandatur.md

PANDA TUR S.R.L.

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 65, of.706,
Chișinău, Republica Moldova

      GSM: +373 696-19917
e-mail: rabota@rabota.md, 

   URL: www.rabota.md

RABOTA.MD

PANDA TUR GRECIA LOW COST este o ofertă unica în Repu-
blica Moldova care îmbină o vacanță frumoasă la un preț re-
zonabil. Beneficiați de mare superbă (Marea Egee), Muntele 
Olimp, camere cu mini-bucătărie, aer condiționat, televizor și 
toate cele necesare pentru o odihnă pe cinste. Hotelul dispu-
ne de restaurant, bazin și bar la piscină, se află în centrul sta-
țiunii Leptokaria. Sezonul estival în această regiune durează 
din Aprilie pânî în Noiembrie, plecări - în fiecare zi de marți și 
vineri și prețurile încep de la 119 euro, inclus Transport tur-re-
tur, cazare 7 nopți/ 8 zile, asigurare medicală și BONUS: 3 
excursii cadou (Mănăstirile Meteora, Muntele Olimp, orasul 
Thessaloniki).

PANDA TUR GREECE LOW COST is a unique offer in Mol-
dova that combines a beautiful holiday with a reasonable 
price. Enjoy the superb Aegean Sea, Mount Olympus, rooms 
with a mini-kitchen, air conditioning, TV and everything that 
is needed for a good vacation. The hotel has a restaurant, a 
swimming pool and a pool bar, located in the center of Lep-
tokaria. The summer season in this region lasts from April to 
November. Departures - every Tuesday and Friday and prices 
start at 119 euros, including roundtrip travel, accommoda-
tion 7 nights / 8 days, medical insurance and a BONUS: 3 gift 
tours (Meteora Monasteries, Mount Olympus, Thessaloniki).

Rabota.md este cel mai mare site în țară de căutare a posturilor 
vacante și de angajări. În fiecare zi peste 25 000 de persoane vi-
zitează site-ul nostru. Vizitatorii site-ului sunt oamenii cu inițiativă, 
întreprinzători, care tind spre dezvoltare profesională, creșterea 
veniturilor și realizarea potențialului.
O nouă aplicație mobilă de la Rabota.md vă va informa cu 
promptitudine despre apariția noilor posturi vacante în Chișinău 
și în toată Moldova! Descărcați aplicația pe telefon, selectați pos-
turile care vă interesează, abonați-vă la newsletter și obțineți cele 
mai proaspete posturi vacante la price ora ă oriunde v-ați afla!

Rabota.md is the leading Moldovan site for job search and re-
cruitment. Every day more than 25 000 people visit the site. The 
audience of the site is constituted of enterprising people, striving 
for professional development, revenue growth and realization of 
their potential. 

The new mobile application from Rabota. md will promptly inform 
you about the appearance of new vacancies in Chisinau and Mol-
dova! Download the application on your phone, select the posts 
you are interested in, subscribe to the newsletter and get the lat-
est vacancies anytime and anywhere!
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Date de contact:
 +373-795-49946 , +373-795-25553
email:  ruteautointer@mail.ru 
sait: www.ruteauto.md  sau  www.ruteauto.ru 

RUTE AUTO INTERNAȚIONALE

str. Bulgară 35, or. Chişinău
Tel.: +373 22 542 842; +373 22 260 085

Fax: +373 22 275 061
email: sacvoiaj@mail.ru
Web: www.sacvoiaj.md

SACVOIAJ R., DOCTOR NONA S.R.L.

Suntem o companie cu o experiență de 15 ani în domeniul 
transportului de pasageri. Efectuăm curse regulate spre:
• Federatia Rusă, în orașele  Sankt-Petersburg, Lipețsk, Kursk, 
Voronej 
• Polonia: Varsovia, Poznan, Konin 
• Cehia: Praga, Liberec 
• Germania, în viitorul apropiat, spre orașele  Berlin, Ham-
burg, Frankfurt am Main, Nurnberg
Propunem companiilor turistice și persoanelor fizice autoca-
re moderne pentru curse ocazionale în orice direcție, la preț 
rezonabil.

Agenţia de turism SACVOIAJ propune un spectru larg de 
servicii turistice: 
- Odihnă de vară și iarnă: Turcia, România, Egipt, Ucraina, Tu-
nisia, Emiratele Arabe Unite, Cuba, Europa, Asia, Moldova;
  * Zboruri din Odesa:
     Iarna: Sri Lanka, India, EAU, Maldive, Egipt, Tunisia;
     Vara: Grecia, Montenegro, Croaţia, Cehia, Turcia;
  * Zboruri din Chișinău:
     Vara: Turcia, Grecia, Bulgaria, România, Ucraina;
  * Tările Europei – anul întreg;
- Tratament balnear;
- Excursii prin Moldova și peste hotare;
- Bilete avia;
- Asistenţă vize pentru pașapoarte de patru tipuri: moldove-
nesc, românesc, rusesc, ucrainean;
- Asigurări de toate tipurile, Carte Verde;
- Servicii de transport (Europa);
- Vacanţă în credit.

We are a company with 15 years of experience in the field of 
passenger transportation. We take regular travels to:
• The Russian Federation, in the cities of St. Petersburg, Li-
petsk, Kursk, Voronezh
• Poland: Warsaw, Poznan, Konin
• Czech Republic: Prague, Liberec
• Germany - in the near future, to the cities of Berlin, Ham-
burg, Frankfurt am Main, Nurnberg

We offer modern and comfortable coaches for occasional 
travels in any direction, at a reasonable price.

The travel agency SACVOIAJ proposes a wide range of tour-
ist services:
- Summer and winter holidays: Turkey, Romania, Egypt, 
Ukraine, Tunisia, United Arab Emirates, Cuba, Europe, Asia, 
Moldova; 
* Flights from Odessa: 
Winter: Sri Lanka, India, EAU, Maldives, Egypt, Tunisia; 
Summer: Greece, Montenegro, Croatia, Czech Republic, Turkey; 
* Flights from Chisinau: 
Summer: Turkey, Greece, Bulgaria, Romania, Ukraine; 
* Countries of Europe - all year around;
- Spa treatment;
- Excursions through Moldova and abroad;
- Air plane tickets;
- Visa support for passports of four kinds: Moldovan, Roma-
nian, Russian, Ukrainian;
- Insurance of all kinds, Green Card;
- Transport services (Europe);
- Vacations with payment in rates.
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Adresa sucursala: 
str. Gării nr. 44  537240, 
Loc. PRAID 
Jud. Harghita  

e-mail: office@salinapraid.ro
tel. secretariat: +40 266 240 200 
fax secretariat: +40 266 240 688 

SOCIETATEA NAŢIONALĂ A SĂRII S.A.  
SUCURSALA SALINA PRAID

G. Huvandhumaa Hiyaa, 7th Floor, 
Male’ Rep of Maldives 20199

Tel.: (960)3303606, (960)7786929
info@sunsandmaldives.com

zaeem@sunsandmaldives.com
www.sunsandmaldives.com

SUNSAND MALDIVES

Obiectul principal de activitate al Salinei Praid este exploa-
tarea și prelucrarea sării geme, rezultată din zăcământul de 
sare Praid. Pe lângă această activitate de bază, Salina Praid 
administrează baza de agrement și vizitare din subteran, un 
strand cu apă sărată.

Zăcământul de sare din Praid constituie unul dintre cele mai 
mari masive din Europa. Masivul are o formă ușor eliptică, cu 
diametrele de 1,2 respectiv 1,4 km și o adâncime de 2700 m. 
 
Sunt amenajate o capelă ecumenică, terenuri de joacă și un 
bar și sunt amplasate scaune, mese de ping-pong, porţi de 
handbal - toate acestea pentru a face mai plăcute și mai vari-
ate cele patru ore obligatorii pentru tratamentul în subteran.

Fondată în 2008 și reprofilată în 2018, compania Sunsand 
Maldives Pvt este un turoperator din Maldive. Oferim pache-
te de călătorie complete, aranjamente locale, itinerarii de 
vacanță personalizate, inclusiv cu transportul aerian și mari-
tim local, atât la sosire, cât și la plecare,  la tarife competitive. 
Cunoaștem în detaliu piața turistică din Maldive și suntem 
printre liderii acestei piețe.  Know-how-ul nostru și relațiile 
profesionale solide cu toți agenții din industrie ne vor ajuta 
să transformăm visele dvs. de vară într-o realitate minunată. 

The main activity of the Praid Salt Mine is the exploitation 
and processing of salt, from the salt mine Praid. In addition 
to this basic activity, Salina Praid manages the recreational 
underground resort and a saltwater beach.

The salt mine in Praid is one of the largest massifs in Europe. 
The massif has a slightly elliptical shape, with diameters of 
1.2 and 1.4 km respectively and a depth of 2700 m.

There are an ecumenical chapel, playgrounds and a bar, also 
chairs, ping-pong tables, handball gates - all set to make the 
four hours, mandatory for underground treatment, more 
pleasant and varied.

Founded in 2008 and rebranded in 2018, Sunsand Mal-
dives Pvt is a truly Maldivian touroperator in the Maldives. 
We make travel arrangements, ground handling, tailor made 
holiday itinerary along with corresponding local air and sea 
transportation, both inbound and outbound with competi-
tive rates. We know Maldives tourism & travel industry and 
that is what we are good at. Our local know-how and well-es-
tablished relationship with industry stakeholders assure that 
your dream holiday come true.
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S.C. MARSERIMPEX SR.L.

str. Vasile Alecsandri 141
MD-2005 Chișinău, Republica Moldova

Tel.: +373 22 54 58 30
Tel.: +373 22 261 005

e-mail: info@teztour.com.md
URL: www.tez-tour.com

TEZ TOUR

WWW.SUP.MD - MAGAZINE ONLINE

Promovăm modul activ de viață prin organizarea vizitelor 
locurilor pitorești din țară și de peste hotare, la lacuri, râuri, 
inclusiv și la mare, unde practicăm sporturi nautice, în special 
prin utilizarea plăcilor gomflabile SUP (Stand Up Paddle-vâs-
lire din picioare). 
Pe pagina www.sup.md veți găsi o gamă completă de pro-
duse SUP: plăci pentru începători, plăci SUP pentru nivel me-
diu și avansat de utilizare, inclusiv plăci SUP pe care se poate 
practica și windsurfing-ul cu catarg și pânză
La expoziție, compania vine cu un proiect nou - SUP MOL-
DOVA, sau pe scurt SUP.md. Compania este distribuitor 
oficial al câtorva brănduri renumite, cum ar fi: RED PADDLE 
CO din Marea Britanie, GLADIATOR din Rusia și SHARK din 
Republica Populară Chineză.

TEZ TOUR este unul dintre operatorii mondiali care activează 
în CSI. În 2008 a fost deschisă o reprezentanţă a TEZ TOUR 
în Republica Moldova. Compania a fost fondată în 1994. Azi, 
oferta include mai multe destinaţii: Andorra, Austria, Bulga-
ria, Grecia, Republica Dominicană, Egipt, Spania, Italia, Cuba, 
Maldive, Mexic, Emiratele Arabe Unite, Thailanda, Turcia, Sri 
Lanka, Ucraina. Tururi de vizitare în Rusia. Pentru informaţii 
suplimentare contactaţi agenţiile de turism autorizate.

We promote an active way of life by organizing visits to pic-
turesque places in the country and abroad, to the shores of 
lakes, rivers, and the sea where we practice water sports, es-
pecially by using SUP Pads (Stand Up Paddle).
At www.sup.md you will find a full range of SUP products: 
beginner boards, intermediate and advanced SUP boards, 
including SUP boards on which you can practice windsurfing 
with mast and sail. 
At the exhibition, the company will present  a new project 
- SUP MOLDOVA, or shortly SUP.md. The company is an of-
ficial distributor of several well-known brands, such as: RED 
PADDLE CO from UK, GLADIATOR from Russia and SHARK 
from the People’s Republic of China.

TEZ TOUR, founded in 1994, is one of the most important 
international tour-operators in CIS countries. In 2008, the 
company opened its office in Moldova. TEZ TOUR presently 
works with the following destinations: Austria, Andorra, Bul-
garia, Greece, Dominican Republic, Egypt, Spain, Italy, Cuba, 
Maldives, Mexico, UAE, Thailand, Turkey, Sri Lanka, Ukraine. 
Tours and excursions in Russia. For more detailed informa-
tion contact the authorized travel agencies.
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str. Valea Trandafirilor 24, bir.76 
MD-2001 Chişinău, Republica Moldova 
GSM : +373 69/ 00-00-45
GSM : +373 60/ 968-988 
e-mail : info@ThaiPower.eu 
URL : www.ThaiPower.eu

THAI POWER S.R.L.

ул. Тролейна 48
г. Варна, Болгария

tel.: + 359 52 914 084; 
878 477 883; 888 476 359
e-mail: toni_trans@abv.bg

site: to-ni-3.business.bg

Republica Moldova
GSM: +373 79 199 224

e-mail: toni_trans@abv.bg

ТО-НИ-3 ЕООД

SIANG PURE

REMEDII NATURISTE DIN REGATUL THAILANDEI PENTRU 
AMELIORAREA DURERILOR ȘI ÎNLĂTURAREA STĂRILOR DE 
DISCONFORT

Siang Pure - remedii naturiste cu formule autentice, ingredi-
ente selecte și la standarde internaționale. 
Uleiuri medicamentoase, inhalatoare (creioane nazale), un-
guente, o gamă largă de balsamuri sub formă solidă pentru 
multe stări de disconfort: răceli, stări de oboseală, sindromul 
de birou, stresul și epuizarea nervoasă, picioare obosite, du-
reri de spate, dureri de burtă, acnee, dureri de dinți, mușcă-
turi de insecte...

Compania de transport cu autobuze TO-NI-3 LTD efectuează 
servicii de transport în Varna și în țară. Compania oferă trans-
port cu autobuzul cu orientare turistică. Transport la coman-
dă, precum și servicii ocazionale cu solicitarea prealabilă a 
clientului în țară și în străinătate
Compania de transport cu autobuzul TO-NI-3 LTD a fost fon-
dată în 1996, și de la înființare până la momentul actual acti-
vează în domeniul turismului. 
Scopul nostru este de a satisface cerințele tuturor clienților 
prin servicii perfecte.

SIANG PURE

NATURAL REMEDIES FROM THE THAILAND KINGDOM 
FOR PAIN ALLEVIATION AND EASE OF DISCOMFORT 

Siang Pure - herbal remedies with authentic formulas, select-
ed ingredients at international standards.
Medicinal oils, inhalers (nasal pencils), ointments, a wide 
range of balsams in solid form for many discomforts we often 
have: colds, tiredness, office syndrome, stress and nervous 
exhaustion, tired feet, back pains, abdominal pains, acne, 
toothache, insect bites ... . 

The bus company TO-NI-3 LTD carries out transport servic-
es in Varna and across the country. The company offers bus 
tours with tourist orientation. Transport services for employ-
ees and workers, as well as occasional services by the cus-
tomer’s prior request, in the country and abroad
Bus company TO-NI-3 LTD was founded in 1996 and has 
been active in the field of tourism since its inception.
Our goal is to meet the requirements of all customers 
through perfect service.
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Zlatnická 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
GSM:  +420 739 356 390 
tel.: +420 235 310 114
e-mail:  kolektivy@toulkyevropou.cz , info@toulkyevropou.cz 
WEB: www.toulkyevropou.cz

CK TOULKY EVROPOU.CZ

MD 2012, V Alecsandri str, nr. 103, Chisinau
  tel./fax: 37322/ 89-88-88

  mobile: +373 78 886 800
  www.TUR-MAGAZIN.md

S.C. TUR MAGAZIN S.R.L.

Specializări: excursii, excursii școlare, tururi culturale, aventuri.
 
Descriere: excursii la monumente de arhitectură și cultură, par-
curi naturale, festivaluri, serate cu povești,  sărbătorile de Advent 
și de Crăciun, abordări individuale, weekend-uri poetice. Asigu-
răm confort și recreere captivantă. 

TUR-MAGAZIN este un operator de turism de success, acti-
vează pe piața din Moldova din 2007.
Contactând-ne veți primi un pachet complet de servicii turis-
tice de calitate:
- odihna clasică,
- organizarea călătoriilor de afaceri
- rezervarea biletelor de avion
- rezervarea hotelurilor
Astăzi este imposibil să numărăm câți oameni norocoși și-au 
început călătoria din biroul nostru în cei unsprezece ani de 
activitate pe piața turistică.
Suntem convinși că, garanția muncii noastre de success în-
tr-un mediu concurențial serios sunt numărul mare de clienți 
permanenți.

Specializations: sightseeing tours, school tours, cultural tours, 
adventures.
Description: tours for culture, festivities and Advent stories with 
an individual approach, poetic weekends - comfort and tempta-
tions on the road.

TUR-MAGAZIN is a successful tour operator on the Moldo-
van market since 2007.
By contacting us you will receive a full package of quality 
tourist services:
-classical vacation,
-organization of business trips,
- air tickets booking
- hotels booking.
Today it is impossible to say how many lucky people started 
their trip from our office during those eleven years that we 
are working in the tourist market.
We are confident that the guarantee of our successful work 
among a large number of serious competitors is a large 
number of permanent customers.
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31 august 1989, 141
Tel. Oficial: 022 57 61 00
Tel pers. de contact: 022 85 82 81
GSM pers de contact: 060419444
Fax: 022 23 45 33

e-mail oficial: office@vb.md
e-mail pers de contact: pr@vb.md
site: www.victoriabank.md

B.C. VICTORIABANK S.A.

bd. Negruzzi 4/2 
Chișinău, Republica Moldova

tel.: +373 22 882 882; fax: +373 22 274 050
e-mail: voiaj@voiaj.md; URL: www.voiaj.md

VOIAJ INTERNATIONAL & CO S.R.L.

B.C. Victoriabank S.A. este prima bancă comercială din Mol-
dova, fondată în 1989, care propune o gamă completă de 
produse și servicii clienților, cum ar fi credite, carduri ban-
care, transferuri rapide de bani, Bancassurence - polițe de 
asigurare etc.
Pentru comoditatea clienților, Banca oferă servicii moderne, 
precum Internet și Mobile banking, Client dotBank, iar la 
comercianți clienții pot achita cu telefonul mobil -  serviciul 
VictoriaPay. 
Pentru vizitatorii expoziției B.C. Victoriabank S.A. a pregătit 
oferte speciale pentru cei care își planifică vacanța - Credite 
de consum și carduri de credit la condiții avantajoase.  

În fiecare primăvară, VOIAJ INTERNATIONAL dă startul sezo-
nului estival în cadrul târgului de turism, unde, traditional, își 
adună prietenii și partenerii pentru a aduce în atenţia tuturor 
noile oferte de vacanță la preţuri de nerefuzat, servicii exclu-
siviste și momente de neuitat. 
Anul acesta nu este o excepție!
Avem pregătite pentru tine oferte speciale  pentru: Turcia, 
Bulgaria, insula Creta, Grecia (Athena), Spania, Portugalia, 
Emiratele Arabe, Israel, City Break-uri sau orice altă destina-
ție îți dorești!

B.C. Victoriabank S.A., founded in 1989, is the first commer-
cial bank in Moldova, offering a full range of products and 
services to customers such as loans,  bank cards, quick mon-
ey transfers, Bancassurence - insurance policies, etc.
For the convenience of our customers, the Bank provides 
modern services, such as Internet and Mobile banking, Cli-
ent dotBank, and, while shopping, customers can pay with 
their mobile phones - the VictoriaPay service.
For visitors to the exhibition, B.C. Victoriabank S.A. has pre-
pared special offers for those planning their vacations - Con-
sumer loans and credit cards at advantageous conditions.

Every spring, VOIAJ INTERNATIONAL starts its summer sea-
son at the tourism fair, where, traditionally, the agency invites 
friends and partners to bring to their attention all new holi-
day deals at unbeatable prices, exclusive services and unfor-
gettable moments.
This year is no exception!
We have prepared for you special offers for: Turkey, Bulgaria, 
the island of Crete, Greece (Athena), Spain, Portugal, Unit-
ed Arab Emirates, Israel, City breaks or any other destination 
you choose!
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str. Sciusev 18
MD-2001 Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 23-42-93
GSM: +373 68-31-54-54
E-mail: office@xamax.md
URL: www.xamax.md

XAMAX TRAVEL COMPANY,  
S.C. XAMAX S.R.L

Украина 
Tel. : +380 3247/ 62-000 Fax : +380 3247/ 62-747 

GSM : +380 67/ 82-62-000 GSM : +380 95/ 27-62-000 
E-mail : info@san-karpaty.com.ua 

URL : www.san-karpaty.com

ГОСТИНИЧНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС 
КАРПАТЫ

Călătorește  cu  Agentia de turism XAMAX și transformă-ți 
visele în realitate! Fă-ne cunoscute dorințele tale ca să îți pu-
tem oferi sejurul mult așteptat. O vacanță reușită nu înseam-
nă neapărat o destinație îndepărtată și costisitoare, mai ales 
că există variante la fel de fermecătoare și mult mai accesibile 
ca preț. Rezervă-ți vacanța din timp și vei plăti mai puțin. Pro-
fită de Early-Booking -Vara 2018  pentru destinații precum: 
România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Spania, Muntenegru etc.

KARPATY este recunoscut ca fiind cea mai bună dintre stați-
unile din Truskaveţ, Morși și Shodniţa conform versiunii AKP! 
Teritoriul complexului - unul dintre cele mai frumoase parcuri 
din Ucraina, cu cascade și lacuri, mini-zoo, sculpturi și cafe-
neaua-muzeu “Grajda”. Centrul de tratament și diagnostic 
Karpaty este unul dintre cele mai mari din staţiunea Truska-
veţ, unde lucrează medici de înaltă calificare, cu experiență. 
Acesta este motivul pentru care, în fiecare an, în staţiunea 
KARPATY se recuperează și se relaxează mii de vizitatori din 
48 de țări.

Travel with the XAMAX Travel Agency and turn your dreams 
into reality! Let us know your wishes so that we can offer you 
the long-awaited stay. A successful holiday does not neces-
sarily mean a distant and expensive destination, especially 
as there are just as charming and much more affordable op-
tions. Book your vacation early and pay less. Take advantage 
of Early-Booking - Summer 2018 for destinations such as Ro-
mania, Bulgaria, Turkey, Greece, Spain, Montenegro etc.

According to the AKR ratings, the hotel and resort KARPATY is 
considered the best among all resorts in Truskavets, Morshyn 
and Skhidnytsia! The territory of the resort is one of the most 
beautifully landscaped parks in Ukraine, with waterfalls and 
lakes, a mini-zoo, sculptures and the unique coffee shop-mu-
seum Grajda. The Medical and Diagnostic Center KARPATY 
is one of the largest in Truskavets. The center employs high-
ly qualified and experienced medical staff. That’s why, every 
year, thousands of visitors from 48 countries are staying in 
KARPATY to relax and follow treatments.
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Управління міжнародного співробітництва, 
євроінтеграції, туризму та інвестицій
Івано-Франківської облдержадміністрації
м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21
+38 (0342) 551925, 552042, www.if.gov.ua

Тел. + 380988746267
+380 666 623 603
e-mail: ahyland@ukr.net

ОО «АССОЦИАЦИЯ ОТЕЛЬЕРОВ ЯРЕМЧАНЩИНЫ»

ул. Съборна 1 1000 София, Республика Болгария 
Tel. : +359 2/ 904-68-09 

Fax : +359 2/ 44-708-991
E-mail : edoc@tourism.government.bg 

URL : http://www.tourism.government.bg/; www.bulgariatravel.org

MINISTRY OF TOURISM  
OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Asociația obștească «Ассоциация отельеров 
Яремчанщины»  (Asociația hotelierilor din regiunea Iarem-
cea) unește profesioniștii din domeniul hotelier. Împărtășim 
toate cunoștințele și experiența noastră pentru a îmbunătăți 
nivelul serviciilor turistice și a crește atractivitatea turistică a 
regiunii noastre.
Suntem întotdeauna deschiși pentru cooperare și invităm 
toți doritorii să se alăture echipei noastre!

Ministerul Turismului este instituția de stat înființată pentru a 
susține industria turismului și a promova Bulgaria ca destina-
ție turistică atractivă.

Ministerul Turismului lucrează în trei direcții principale:
- Publicitate și informare la nivel național
- Politica publică în domeniul turismului
- Înregistrarea și clasificarea facilităților turistice.

The Association of hoteliers from Yaremcha gathers profes-
sionals in hotel business. We share all our knowledge and ex-
perience to improve the level of tourist services and increase 
the tourist attractiveness of our region.
We are always open for cooperation and invite all comers to 
join our team!

The Ministry of Tourism is the state institution established to 
support the tourism industry and promote Bulgaria as an at-
tractive tourism destination.
 
The Ministry of Tourism works in three main directions:
 - National Advertising and information
- Public policy in the domain of tourism
- Registration and classification of tourist facilities. 
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Bulgaria, Holiday Village Albena, Administration Building
E-mail: sales@albena.bg
Call Center: +359 700 12 110

ALBENA AD

9000 Varna, bul.Saborni 11, of 1
tel: +359 52 609 820

mob: +359 899 932 804; 
e-mail: office@alfa-service.net

web: www.alfa-service.net

ALFA SERVICE TRAVEL & TRANSPORT  
COMPANY LTD

Albena este locul preferat din Bulgaria pentru vacantele de 
vară, dar și pentru tot anul împrejur. O plajă de nisip splendi-
dă, lungă de 3,5 km, în combinație cu o rezervație națională 
cu păduri verzi și râuri frumoase, fac acest loc minunat pentru 
odihnă și recreare. Misiunea noastră este de a oferi servicii 
de cea mai bună calitate într-un mediu sigur. Avem un Aqu-
apark unic - Aquamania – care, în 2017, a fost inclus în Top 
20 de parcuri acvatice din Europa (de către TripAdvisor). 33 
hoteluri de la 3 la 5 stele, toate tipurile de mese disponibile. 
Cuvinte cheie - wellness și SPA medicale, stațiunile de sport 
cu accent pe tenis, fotbal, călărie, gastronomie, servicii înso-
țite de zâmbet.

Alfa Service Travel Company este o companie dinamică în 
sfera serviciilor turistice, creându-și rapid un nume pe piața 
turismului din  Bulgaria. Activitățile principale ale Alfa Servi-
ce TC includ vânzarea de pachete turistice și furnizarea de 
servicii turistice pe teritoriul Bulgariei. Alfa Service TC este 
specializată în dezvoltarea turismului de agrement, petrece-
rea timpului liber cu familia, turismul balneologic, turismul 
pentru conferințe și afaceri, turismul cognitiv și rutele de pe-
lerinaj, turismul pentru copii și tineret etc. 
Alfa Service TC este liderul, inovatorul și practic primul ope-
rator de turism, antrenat în organizarea de programe pentru 
copii și tineri din stațiunea „Nisipurile de Aur”. 
Serviciile de transport sunt una una dintre cele mai importan-
te activități ale companiei.

Albena resort is the favourite place for summer and all year 
round vacations in Bulgaria. The amazing 3.5 km. sandy 
beach in combination with a national reserve with green for-
ests and beautiful rivers make it a great place for families and 
couples. Our mission is to provide best quality in an sustaina-
ble environment. We have an unique Aquapark Aquamania - 
in 2017, it was included in Top 20 list of water parks in Europe 
(by TripAdvisor). 33 hotels from 3 to 5 stars, all meal boards 
available. Key words - wellness and medi SPA, all sports re-
sort with focus on tennis, football, horse riding, gastronomy, 
service with a smile.

Alfa Service Travel Company is a dynamically developing 
company in the field of tourism services, quickly establishing 
its name on the Bulgarian tourism market.
The main business activities of Alfa Service TC include pro-
cessing and selling of tourism & travel packages and provid-
ing tourist services at the territory of Bulgaria. Alfa Service TC 
is specialized in development of recreational tourism, family 
leisure, balneological tourism, conference & business tour-
ism, as well as cognitive tourism and pilgrim routes, children 
and youth tourism, etc.
Alfa Service TC is the leader, the innovator and basically the 
first tour operator, occupied in arrangement of programs for 
children & youth leisure based in resort “Golden sands”. 
Tourist transportation is one of the major company’s activi-
ties.
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Tour operator’s license - PKK-01-05967
Bulgaria, Varna,  76-78 Slivnitsa, Blvd
tel : +359 879 548530
tel : +359 52 /69 11 25
e-mail: office@ayatravel.net 
b2b:  http://agency.ayatravel.eu/
URL: www.ayatravel.net 

AYA TRAVEL

Pyasatsite area № 7 
Sunny Beach, Bulgaria

BALKAN EXPRESS 
 TRAVEL ASSISTANCE LTD

AYA TRAVEL - operator licențiat de turism.
Oferim diverse tururi individuale și de grup în Bulgaria și în 
afara țării. Oferim: odihnă în cele mai populare stațiuni mon-
tane, odihnă de litoral, stațiuni SPA, programe de excursii, 
deservire VIP, congrese, festivaluri, odihnă pentru copii și ti-
neri.
Vă invităm să aflați toate informațiile de care aveți nevoie pe 
site-ul nostru.
Suntem mobili si folosim tehnologii performante, cu noi pu-
teți colabora anul împrejur.
Fiți partenerii  sau clienții noștri!

Agenția de turism Balkan Express Travel Assistance Ltd. este 
unul dintre cei mai importanți operatori de turism din Bal-
cani, câștigător al premiului Yuri Senkevich în nominalizarea 
„cel mai bun operator de turism în domeniul recreerii în aer 
liber și al turismului interior”.
Compania este specializată în organizarea de excursii în țară 
și în străinătate, vacanțe și rezervări de hoteluri în stațiuni de 
vară și de iarnă, vânzări de bilete de avion.
Vă oferim o gamă largă de opțiuni pentru vacanța dumnea-
voastră.

AYA TRAVEL -  Bulgarian licensed tour operator.
We offer a wide selection of group and individual tours in 
Bulgaria and abroad. In our list of destinations and servic-
es you can find the most popular  sea, ski and spa resorts, 
excursions programs, VIP services, congresses and festivals 
organization, children’s and youth recreation.
On our website you will find detailed information about all 
directions of our activities.
We are mobile and technologically advanced and you can 
work with us all year round.
Be our partners or customers!

Travel Agency “Balkan Express Travel Assistance” Ltd. is one 
of the leading tour operators in the Balkans, winner of Yuri 
Senkevich award in the nomination for “the best tour oper-
ator in the field of outdoor recreation and inland tourism”.
The company specializes in organizing excursions in the 
country and abroad, holidays and hotel reservations in sum-
mer and winter resorts, airline ticket sales.
We offer a wide selection and options for your vacation.
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Varna 9000, Bulgaria, 16 San Stefano Str.
Tel.: +359 52 663 663
Fax: +359 52 663 666
e-mail: incoming@clubmagellan.com

CLUB MAGELLAN

      9650 Kavarna , Bulgaria
      26 Dobrotitsa  Str.

      Phone.: +359 570 81818
      Fax: +359 570 85122

      е-mail; obshtina@kavarna.bg
URL: www.kavarna.bg

KAVARNA   MUNICIPALITY    

Operator turistic din Bulgaria, cu servicii de turism emițător și 
receptor, oferind o gamă completă de servicii turistice - caza-
re la hotel, transport, excursii, bilete. Pentru următorul sezon 
de vară, avem peste 300 de hoteluri contractate pe  coasta 
Mării Negre, ceea ce permite partenerilor noștri din străină-
tate să satisfacă o gamă largă de cerințe ale clienților.

Municipiul Kavarna este situat în partea estică a Câmpiei Du-
nării, de-a lungul coastei Dobrogei, cu un bogat patrimoniu 
și resurse naturale unice, culturale și istorice, care transfor-
mă orașul Kavarna într-o destinație turistică populară pentru 
odihna de vară, pe litoral, de agrement și turism alternativ. 
Litoralul pitoresc din Kavarna este ușor dezmembrat și există 
mici plaje naturale care contribuie la vacanța relaxată a turiș-
tilor în timpul sezonului activ de vară. Aceste zone sunt, de 
asemenea, renumite pentru viața sălbatică conservată de-a 
lungul secolelor.
Cu un program cultural bogat, municipiul Kavarna este o 
destinație atractivă. Vă așteptăm!

A Bulgarian tour operator with services for both incoming 
and outgoing tourism, offering a full range of travel services 
- hotel accommodation, transport, excursions, ticketing. For 
the coming summer season we have over 300 contracted 
hotels at the Back Sea Coast and that enables our partners 
abroad to meet a wide range of customers’ demands.

The Kavarna Municipality is located in the eastern part of the 
Danube Plain and along the Dobrudzha Coast. It has a rich 
cultural and historical heritage and unique natural resources, 
which are a good prerequisite for turning the town of Kavar-
na into a leading tourist destination on our Black Sea coast 
and for the development of summer, sea, recreational and 
alternative tourism. The scenic Kavarna coastline is slightly 
dismembered and there are small natural beaches that con-
tribute to the relaxed holiday of the tourists during the active 
summer season. 
These lands are also famous for their wildlife preserved over 
the centuries.
With a rich cultural program, Kavarna Municipality is an espe-
cially attractive  destination. We are waiting for you!
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Burgas 8000, 47 Slivnitsa str., Bulgaria
 Tel.: +359 56 82 54 98 
e-mail: office@newsun.bg 

NEW SUN TRAVEL

20 General Kolev str. off 2, 9000, Varna, Bulgaria ,
 Post box 54, 

 GSM: + 359 89/99-455-46, 
E-mail: info@shsbooking.com

SUMMER HOME SERVICES

Oferim o gamă largă de servicii de cazare în Bulgaria și alte 
țări din Balcani, pentru grupuri și individuale, transferuri, ex-
cursii. DMC - coasta Mării Negre. Sistem de rezervare B2B și 
XML.

SUMMER HOME SERVICES – operator turistic bulgar, cu un 
pachet complet de oferte de odihnă: odihnă în stațiunile din 
Bulgaria, odihnă pentru copii și tineri. Selectare online sim-
plă a hotelurilor. Garantăm cele mai bune prețuri în cele mai 
populare hoteluri din Bulgaria. Va puteți convinge vizitând 
site-ul www.shsbooking.com
Noul nostru serviciu: Practica studențească în cele mai bune 
hoteluri din Bulgaria. Detalii pe: www.sws.bg

We provide a wide range of services for staying in Bulgar-
ia and other Balkan countries, for groups and FIT - accom-
modation, transfers, excursions. DMC - Black Sea coast. B2B 
booking system and XML.

SUMMER HOME SERVICES is a Bulgarian tour operator, of-
fering every kind of recreation in Bulgarian resorts; children’s 
and youth recreation. Easy search and selection of hotels 
online. We guarantee the best prices for the best hotels in 
Bulgaria. See for yourself at www.shsbooking.com
We are pleased to offer a new service - Students practice in 
the best hotels of Bulgarian resorts. It is aimed at students 
who are studying tourism management. For more informa-
tion: www.sws.bg
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8000, Burgas, Bulgaria
153, Lazur, ent. A, fl. 2, of. 1B
+359 899 941 402
info@teddykam.com
www.teddykam.com

TEDDY KAM LTD

bd. Dinicu Golescu nr. 38 
010867 Bucureşti, România 

Tel. : +40 21.303.78.17 
Fax : +40 21.303.78.70 

E-mail : promovare@mturism.ro 
URL : www.mturism.ro

MINISTERUL TURISMULUI AL ROMÂNIEI

TEDI KAM lucrează pe tot parcursul anului în domeniile turis-
mului emițător și receptor, oferă clienților săi: întâlniri, tran-
sferuri, cazare, excursii și vizite la atracții turistice, deservire 
profesionistă.
Lucrăm cu peste 700 de hoteluri de pe coasta Mării Negre, 
de diferite categorii și cu pachete diferite de prețuri.
Birourile companiei noastre sunt deschise în Burgas, Sunny 
Beach, Nisipurile de Aur și Sozopol. Deținem un loc de frunte 
în rândul firmelor care deservesc turiști din Belarus, Ucraina, 
Rusia, Moldova, Kazahstan, precum și din Serbia, România, 
Slovacia și Israel. Oferim transport cu avionul și cu autobuzul.
Avem o experiență bogată în organizarea festivalurilor și a 
taberelor educaționale pentru copii.
Sloganul nostru: Mai mult decât vă așteptați!

Ministerul Turismului se organizează și funcţionează ca organ 
de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordi-
nea Guvernului, care aplică strategia și Programul de guver-
nare în domeniul turismului în concordanţă cu cerinţele eco-
nomiei de piaţă și pentru stimularea iniţiativei operatorilor 
economici din domeniul de competenţă.

TEDDY KAM operates all the year round both as a receiving 
and sending party, and provides its customers with various 
services: reception, transfers, accommodation, arrangement 
of excursions and visits to entertainment places, professional 
servicing during the entire duration of the holiday.   
We work with more than 700 hotels at the Black Sea coast, of 
different categories and price packages.
We have offices in Burgas, Sunny Beach Resort, Golden 
Sands Resort and Sozopol. We are among the leading com-
panies which serve tourists from Byelorussia, the Ukraine, 
Russia, Moldova, Kazakhstan as well as Serbia, Romania, Slo-
vakia and Israel. We offer air and bus transport.
We have broad experience in organizing children’s festivals 
and educational camps. 
Our logo is “More than you expect”

The Ministry of Tourism is organized and operates as a spe-
cialized body of central public administration, subordinated 
to the Government, applying strategy and governance pro-
gram in tourism in accordance with the requirements of the 
market economy and to stimulate the initiative of operators 
in this field.
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Piața Libertății, nr. 1 
520003 – Sfântu Gheorghe, Județul Covasna 
Tel.: +40 371 381 054 
E-mail: visitcovasna@gmail.com 
Web: www.visitcovasna.com 
Fb: www.facebook.com/visit.covasna

ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA 
TURISMULUI ÎN JUDEȚUL COVASNA

bd. Decebal nr. 33
610033 Piatra Neamţ, jud. Neamţ, România 

Tel. : +40 233/ 21-66-57 GSM : +40 723/ 55-22-80 
E-mail : apdt-neamt@ccint.ro 

URL : http://ccint.ro

ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA ȘI 
DEZVOLTAREA TURISMULUI NEAMȚ 

Fiind îmbrățișat de Carpații Orientali, aflându-se într-o zonă 
postvulacnică, județul Covasna are sute de izvoare de ape 
minerale, precum și numeroase mofete, valorificate în turis-
mul balnear. În stațiunea Covasna bolnavii cu afecțiuni reu-
matice și cardiovasculare se tratează cu Metoda Covasna, 
folosită de 55 de ani. 
Județul Covasna este și ținutul conacelor. Petreceți câteva 
zile într-unul dintre conace într-o atmosferă nobiliară, vizitați 
zona, meșteșugarii, faceți excursii pe bicicletă sau călare.

Oferta turistică a judeţului Neamţ.

Embraced by the Eastern Carpathians, located in a postvul-
canic area, the Covasna County has hundreds of mineral wa-
ter springs, as well as many mofettas, widely used in spa tour-
ism. In Covasna, patients with rheumatic and cardiovascular 
afflictions are treated by  the Covasna Method, in application 
for 55 years already.
Covasna County is also the land of mansions. Spend a few 
days in one of the mansions in a noble atmosphere, visit the 
craftsmen, ride a bicycle or a horse.

Tourism offer of the Neamt County.
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str. Cuza Vodă, nr. 8, cam. 38 
Ploiești, România
GSM: + 40 756.604.230
e-mail: office@asociatiaturismprahova.ro
URL: visitprahova.ro
URL: asociatiaturismprahova.ro

ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA ȘI 
DEZVOLTAREA TURISMULUI PRAHOVA

bd. Republicii, nr. 10, bl. 33C 
Ploiești, România

GSM: +40 724.872.835
GSM: +40 742.872.835

Tel.: +40 344.112.034
e-mail: dispecerat@bibi.ro

URL: bibi-touring.ro 

BIBI TOURING TOUROPERATOR

Asociaţie care are scopul de a promova și dezvolta turismul 
din Prahova pe plan intern și internaţional.

Vacanțe în România. Litoral, Delta Dunării, Munte, Balneo, 
City Breaks.

Association that aims to promote and develop tourism in 
Prahova domestically and internationally.

Vacations in Romania. Seaside, Danube Delta, Mountains, 
Spa and balneo, City breaks.
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str. Dealul Spirii nr. 14, Brașov, România
GSM: +40 751 849 880
GSM: +40 753 466 291.
email: dc@moestl.com; bm@moestl.com
URL: http://bestoftransilvania.com/ 
URL: http://www.bernhardmoestl.com/index.php

S.C. BRAINWORX - EUROPE S.R.L. 

PANACI, - DRĂGOIASA, NR. 48A, județul Suceava, România
Tel.: +40 761 543 592 

E-MAIL casarazesului@gmail.com
URL:  www.casarazesului.ro

S.C. CASA RĂZEȘULUI S.R.L.

Descrierea ghidul turistic “Best of Transilvania”:
Premieră națională. Brașovul are un ghid turistic în limbile 
română, engleză și germană care va putea fi tradus în orice 
limbă a pământului.
“Best of Transilvania” este un ghid turistic a cărui editor este 
scriitor austriac, domnul Bernhard Moestl, care trăiește în 
Brașov de 7 ani, acesta este distribuit gratuit în țară și în stră-
inătate printr-o rețea de parteneriate la târguri și evenimente 
internaționale. Zonele acoperite vor fi Brașov, Sibiu, Cluj și 
Timișoara. 

Casa Răzeșului - Oaza ta de relaxare!

Casa Răzesului se află în localitatea Drăgoiasa, la 27 km de 
Vatra Dornei și are facilități Ultra All Inclusive.
Zona de răsfăț de la Casa Răzeșului: o priveliste ce îți încântă 
ochii și reface mintea; acopuntură, auriculoterapie, masaj de 
relaxare, terapeutice, anticelulitice și de revigorare; saună, 
ciubarul răzeșului, piscină; mese festive, gratar, terasă, pro-
țap etc.; restaurant (68 de locuri) cu mâncăruri alese; drume-
ții în Munții Călimani și împrejurimi; echitație,drumeții și apoi 
petreceri de seară la foc de tabără.
Incercăm să oferim tradiționalul îmbinat cu modernul și festi-
ne 100% naturale din producție proprie sau locală. Vă aștep-
tăm cu brațele deschise!

Description of the tour guide “Best of Transilvania”:
National premiere. Brasov has a tourist guide in Romanian, 
English and German, which can be translated into any lan-
guage of the world.
“Best of Transilvania” is a tourist guide whose editor is the 
Austrian writer, Mr. Bernhard Moestl, who lives in Brasov for 7 
years, is distributed free of charge in the country and abroad 
through a network of partnerships at international fairs and 
events. The areas covered will be Braşov, Sibiu, Cluj and 
Timişoara.

Casa Răzeşului - Your relaxation oasis!

Casa Răzesului is located in Drăgoiasa, 27 km from Vatra 
Dornei and has Ultra All Inclusive facilities.
You will be completely pampered at Casa Răzesului: a view 
that delights your eyes and restores your mind; acupuncture, 
auriculotherapy, relaxation, therapeutic, anti-cellulitis and re-
vitalizing massages; sauna, open-air bath, swimming pool; 
festive meals, barbecue, terrace, fountain, etc.; restaurant (68 
seats) with selected dishes; hiking in the Calimani Mountains 
and its surroundings; riding, hiking and then evening parties 
at camp fire.
We try to offer the blend of traditional and modern and  
sumptuous meals 100% natural of our own or local produc-
tion. We are waiting for you with open arms!
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bd. Tomis nr.51, Constanța, România
tel.: + 40 241/ 488 001
fax: +40 372 007 000
GSM: +40 721 66 28 16
Email: presedinte@cjc.ro, site www.cjc.ro

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

„Itinerarii și evenimente inedite în Dobrogea „

 - Diversitatea etnică specifică Județului Constanța, obiceiuri 
și tradiții
 - Factori naturali și de cură - Turism Balnear
 - Enogastronomie 
  „O descoperire mereu actuală”
 - Situri arheologice
 - Flora și fauna
 - Lăcașuri de cult
 - Muzee

“Itineraries and new events in Dobrogea”

  - Ethnic diversity specific to Constanta County, customs and 
traditions
 - Natural and Cure Factors - Balneary Tourism
 - Enogastronomy
   “An ever-impressive discovery”
 - Archaeological sites
 - Flora and fauna
 - Churches, Places of worship
 - Museums

Suceava, Strada Mitropoliei Nr. 4,
Tel 0040 230 551 241

Fax: 0040 330 803 124
Email: infoturism@cjsuceava.ro

Web: www.turism-suceava.ro

CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA / CENTRUL 
NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE 

TURISTICĂ SUCEAVA

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Sucea-
va vă oferă informații despre următoarele tipuri de turism: 
turism cultural și religios, turism rural și agroturism, turism 
montan, turism activ, turism balnear, turism de evenimente, 
turism de afaceri. Organizăm evenimente cu caracter cultu-
ral-turistic, precum: Paștele în Bucovina, Hora Bucovinei, Fes-
tivalul Ștefanian, Pelerin în Bucovina, Sărbătoarea Muntelui, 
Suceava Air Show, Târgul de toamnă ”Gustă din Bucovina”, 
Crăciun în Bucovina.

The National Tourist Information and Promotion Center Su-
ceava offers you information on the following types of tour-
ism: cultural and religious tourism, rural and agri-tourism, 
mountain tourism, active tourism, balneary tourism, event 
and business tourism. We organize cultural and touristic 
events such as: Easter in Bucovina, Hora (Folk Dance) Bu-
covina, Stefan Festival, Pilgrim in Bucovina, Mountain Feast, 
Suceava Air Show, Autumn Fair “Taste of Bucovina “, Christ-
mas in Bucovina.
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str. Trandafirilor nr. 111, Sovata, România
Tel.: +40 265 570 151
Email: sovatahotel@szovata.ro
Site: www.danubiushotels.com/ro

DANUBIUS HEALTH SPA RESORTS, SOVATA

Complex hotelier cu trei hoteluri, spa pe două niveluri și cen-
tru de tratament pentru afecțiuni reumatismale degenerative 
și inflamatorii, pentru afecțiuni ginecologice, dermatologice 
și ale căilor respiratorii. La baza procedurilor de tratament 
oferite stau apa sărată și nămolul sapropelic extrase din Lacul 
Ursu, numit și Marea Moartă a Transilvaniei, singurul lac heli-
otermic din Europa. În sezon oaspeții hotelurilor beneficiază 
de acces gratuit la ștrandul Lacului Ursu și Aluniș.

Hotel complex with three hotels, spa on two levels and treat-
ment center for degenerative and inflammatory rheumatic 
diseases, for gynecological, dermatological and respiratory 
diseases. Saltwater and sapropelic mud, extracted from Lake 
Ursu (Bear), also called the Dead Sea of Transylvania, the only 
heliothermic lake in Europe, are the basis of the treatment 
procedures offered. During the season, guests receive free 
access to the pool of Ursu and Alunis Lake.

 SUPER OFERTA 

 
 

1 

DESCHIDEREA LACULUI URSU 23.06.2018 
SOVATA 8 zile / 7 nopti 
СОВАТA  8 дней / 7 ночей 

Tarifele includ:  
В стоимость включено: 

 

-Transport CHISINAU – SOVATA – CHISINAU (Транспорт Кишинев – Совата – Кишинев) 
-Cazare 7 nopti in hotel DANUBIUS Sovata **** / DANUBIUS Bradet 4*+/Faget** 
   Проживание 7ночей в Отеле DANUBIUS Sovata**** / DANUBIUS Bradet 4*+ Faget** 
-Demipensiune (Mic dejun + Cina) – Bufet Suedez (Питание – завтраки + ужины – Шведский Стол) 
-Acces SPA Piscine, Saune, Jakuzzi (exclus Faget 2*) Бассейны,Сауны, Джакузи (исключено Faget 2*) 
-Transport Gratuit zilnic la Salina Praid (Бесплатный ежедневный транспорт в Солевую Шахту Прайд) 
-Excursie la Pastravaria Campu Cetatii (cu plata) Экскурсия на Форелевую ферму pp(платная) 
-Insotitor grup (Сопровождающий) 
Tarifele nu includ: 
В стоимость НЕ включено:  
Asigurarea medicala (медицинская страховка) 

 

Biletele de intrare la Salina Praid  
Входные билеты в Солевую Шахту Прайд  

- Plecarea din Chisinau 23.06 si 30.07 Ora 22:00 Teatrul de Opera si Balet (str. Maria Cibotari 53) 
Отправление из Кишинева 23.06 и 30.07в 22:00 Театр Оперы и Балета (ул. Мария Чиботарь 53) 

- Plecarea din Sovata 01.07 si 08.07 Ora 09:30  
Отправление из Соваты 01.07 и 08.07 в  09:30 
 

PACHET FARA TRANSPORT 
ПАКЕТЫ БЕЗ ТРАНСПОРТА 

                      CALCULAREA PACHETULUI:  -25 EUR din PACHET CU TRANSPORT 
                                       РАССЧЕТ ПАКЕТА:   -25 EUR из Пакета с Транспортом 

 
 

SEDIU / PUNCT DE INCASARE : STR.GRAMONT NR.38, 
ETAJ 1, SECTOR 4, BUCURESTI 

Program : L-V 9.00-21.00, S :10.00-14.00 
 
 

 
 

TEL : 031.426.01.20/21/22; MOBILE : 0761.619.524 
/0786.292.851/ +373 698 222 28 R.Moldova 

Web: www.etalontravel.ro,  
e-mail contact@etalontravel.ro

 

Pachet 24.06 – 01.07.2018 
Pachet 01.07 – 08.07.2018 

 
  

 
DBL cosmetizata 

Loc in DBL 425 € 455 € 250 € 
SINGLE 620 € 690 € 340 € 

Copil 4-11,99 (SGL/AD+1 copil) 125 € 160 € 130 € 
Pat supl. (copil 4-11,99) cu 2 AD 180 € 210 € 160 € 
Copil 4-11,99(2AD+1copil) fara pat 125 € 160 € 130 € 

Pat.supl. (AD) 335 € 380 € 180 € 
Copii(0-3.99ani)free cazare:Transport 40 € 40 € 40 € 

str.Gramont nr.38, et.1, sector 4,
București, Republica Moldova

Tel.: + 40 31 426 01 20 
GSM: +40 761 619 524 

e-mail: contact@etalontravel.ro
site: www.etalontravel.ro 

ETALON TRAVEL AGENCY 

De peste 6 ani Etalon Travel România s-a remarcat ca 
Touroperaror Incoming, principalele direcții fiind pe 
zona de SPA, balneo turism, turism de afaceri, litoral, 
Delta Dunării, dar și schi resorturile de iarnă. 
Piețele de bază pe care activăm sunt țările din spațiul 
CSI (Rusia, Ucraina, Republica Moldova, Belarus, Ka-
zahstan, Georgia etc.). Avem relații durabile cu peste 
200 de parteneri (agenții) din aceste țări. Serviciile 
noastre includ Early Booking, Last Minute, SPO, dar si 
STANDARD price offer. În România avem peste 300 de 
parteneri de încredere (hotelieri, transportatori, ghizi). 
Daca România este pe lista destinațiilor de interese 
pentru dvs. vă invităm să ne fiți alături!

For over 6 years Etalon Travel Romania has been not-
ed as an incoming tour operator, the main directions 
of activity being  SPA, spa tourism, business tourism, 
seaside tourism, Danube Delta, and winter ski resorts.
The core markets we are active in are CIS countries 
(Russia, Ukraine, Moldova, Belarus, Kazakhstan, Geor-
gia, etc.). We have sustainable relationships with over 
200 partners (agencies) in these countries. Our ser-
vices include Early Booking, Last Minute, SPO, and 
STANDARD price offers. In Romania we have over 300 
reliable partners (hoteliers, carriers, guides). If Roma-
nia is on your interests list, we invite you to contact us!
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Constanța - Mamaia, Telegondola, 
Constanța, România
GSM: +40 728 281 679
GSM: +40 728 281 676 

Chisinău, Republica Moldova
str. Mihai Viteazul 11, 
tel./fax: +373 22 85 85 86
GSM:+373 69 55 88 85
URL: www.mistraltours.ro
e-mail: office@mistraltours.ro;
office@mistraltours.md

AGENTIA MISTRAL TOURS 

Agenție de turism turoperatoare cu 19 ani de activitate în Ro-
mânia, cu sediul în Constanța și un sediu în Chișinău, deschis 
în acest an, odata cu Târgul de Turism al Moldovei! Speciali-
zați în organizarea de pachete și vacanțe de grup și individu-
ale în România și oriunde în lume. Vacanțe și city break-uri în 
România, pe litoral, în Delta Dunării, în stațiunile montane și 
balneare româești. 

Tour operator in Romania, with 19 years of experience, head-
quartered in Constanta and with a representative in Chisinau, 
which will open this year, along with the Moldova’s Tourism 
Fair! Specialized in organizing package, group and individu-
al vacations in Romania and anywhere in the world. Vacations 
and city breaks in Romania, on the seaside, in the Danube 
Delta, in the Romanian mountain resorts and spas.

str. Palat 5A, Iași, România
URL: www.hotelinternationaliasi.ro

Tel.: +40 332 11 00 60
email: sales@hotelinternationaliasi.ro

PALAS INTERNATIONAL RESORT S.R.L.

 HOTEL INTERNATIONAL IAȘI, situat în centrul orașului Iași, 
oferă camere cu Wi-Fi gratuit și acces gratuit la piscina inte-
rioară, centrul de fitness, sauna uscată și umedă și cada cu 
hidromasaj.
Toate camerele au aer condiționat, TV cu ecran plat cu canale 
prin cablu, minibar, facilitați pentru prepararea de ceai și ca-
fea, birou, cutie de valori și baie privată cu duș. Unele camere 
au vedere panoramică spre oraș.
Oaspeții HOTELULUI INTERNAȚIONAL IAȘI pot lua masa la 
restaurant sau se pot relaxa la barul hotelului. Există, de ase-
menea, un lounge executive pentru întâlniri de afaceri și un 
sky lounge cu băuturi fine și vedere panoramică.

International Hotel Iasi, situated in the centre of the city of 
Iasi, offers accommodation with free Wi-Fi and free access 
to the indoor swimming pool, the fitness centre, dry and wet 
sauna and the hydro-massage tub.

All rooms are provided with air conditioning, cable flat screen 
television, mini-bar, facilities to prepare tea and coffee, office, 
deposit box and private bathroom with shower. Some rooms 
have offer a panoramic view of the city.

The guests of the International Hotel Iasi may have a meal 
at the restaurant or may relax in the hotel’s bar. There is also 
an executive lounge for business meetings and a sky lounge 
with fine drinks and panoramic view.
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Municipiul Vatra Dornei, 
TURISM SALVAMONT
str. Mihai Eminescu nr. 17
Tel.: +40 230 375 229
Fax: +40 230 375 170

e-mail: primaria@vatradornei.ro
URL: www.vatra-dornei.ro
www.visitvatradornei.ro

PRIMĂRIA VATRA DORNEI

STAȚIUNEA VATRA DORNEI
• 2600 de locuri de cazare, baruri, discoteci;
• 3 baze de tratament balnear;
• Muzeul de Știinţele Naturii și Cinegetica  / Muzeul Etno-
grafic 
• 3 partii de schi omologate in lungime de 850, 1500 si 3000 
m, deservite de un telescaun, doua teleschiuri si un baby 
schi, o partie de schi fond, un patinoar.
• Vatra Dornei este polul plecarilor pe trasee turistice in trei 
masive importante: Suhard, Giumalău-Rarău, Călimani și Bis-
triţei.
• 420 de km  trasee montane 
• 150 de km de trasee pentru ciclism montan.

VATRA DORNEI RESORTS
• 2600 accommodation places, bars, discos;
• 3 spa treatment centres;
• Museum of Natural Sciences and Cinegetics / Ethnograph-
ic Museum
• 3 ski certified slopes, with lengths of 850, 1500 and 3000 m, 
served by a chair lift, two ski lifts and a baby ski, a cross-coun-
try skiing track, an ice rink.
• Vatra Dornei is the starting point for touristic routes to three 
major mountain  massifs: Suhard, Giumalău-Rarău, Călimani 
and Bistriţei.
• 420 km of mountain trails
• 150 km of mountain bike trails.

 Aleea Durgaului nr 7
Tel.: +40 364/ 260 940

GSM: +40 735 195 523
Fax: +40 0364 260 968

email: office@salinaturda.eu
site: www.salinaturda.eu 

SALINA TURDA S.A. 

Salina Turda - o atractie turistica în subteran, la adâncimea de 
120 m, care atrage circa 600 mii de vizitatori pe an. Ambiența 
din mină are efecte benefice pentru ameliorarea afecțiunilor 
respiratorii.
De asemenea, turiștii se pot plimba cu bărcuța sau folosi sin-
gura roată panoramicaă din Europa ce se află în subteran. 
Principalele puncte de atracție din Salina Turda: Sala Ecou-
rilor; Crivacul sau Mașina de extracție; Sala Altarului; Mina 
Rudolf – cu liftul panoramic, roata panoramică, amfiteatru, 
mini-golf etc.; Mina Terezia – lacul subteran cu barcuțe, cas-
cada de sare.
Pe lângă mină, mai există un bazin de înot, Hotelul Potaisa***  
cu un complex balnear: bazine cu apă caldă, jacuzzi, saună 
umedă, saună uscată, sală de fitness sau proceduri de masaj, 
impachetări sau drenaj limfatic. 

Salina Turda (Salt mine Turda) is a underground tourist at-
traction, located at a depth of 120 m, attracting about 600 
thousand visitors per year. The ambience of the mine has 
beneficial effects on respiratory conditions.
Also, tourists can take a boat on the subterranean lake or en-
joy the only underground Ferris wheel in Europe.
The main attractions in the Salina Turda: Hall of Echos; Crivac 
or the Extraction Machine; Hall of the Altar; Rudolf Mine - 
with a panoramic lift, Ferris wheel, amphitheatre, mini golf, 
etc.; Terezia Mine - underground lake with boats, salt water-
fall.
Nearby the mine, there is a swimming pool, the Hotel Potaisa 
*** with a spa complex: hot water pools, jacuzzi, wet sauna, 
dry sauna, fitness room or massage procedures, packing and  
lymph drainage.
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str. Maria Rosetti nr. 35, 
București,  România
Tel.: +40 21 212.00.44
Fax: +40 21 212.00.43

Email:  travel@transilvaniatravel.com
site: www.transilvaniatravel.com

S.C. TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL S.A.

ROMÂNIA - Stațiuni balneare, montane și de litoral, Spa & Wellness, Circuite turistice
ROMANIA - Spa, mountain and seaside resorts, Spa & Wellness, Touristic circuits
Brașov - Hotel ARO Palace 5*
Predeal - Hotel Orizont 4*
Ploiești - Hotel Central 4*/3*
Băile Felix - Hotel Lotus Therm SPA & Luxury Resort 5*, Hotel International 4*, Hotel Termal 3*, Hotel Nufarul 3*
Băile Tusnad - Complex O3zone 4*
Buzias - Hotel Phoenix 4*, Hotel Parc 3*
Saturn - Hotel Cleopatra 4*, Hotel Narcis 3*, Hotel Hora 3*, Hotel Balada 3*, Hotel Sirena 3*
Eforie Nord - Complex Bran-Brad-Bega 4*

str. 1 decembrie 1918, nr. 1-2
loc. Covasna

tel.: +40 267 340 401
tel.: +40 267 342 195
fax: +40 267 34 22 22

email: secretariat@turismcovasna.ro; marketing@turismcovasna.ro
site: www.turismcovasna.ro

TURISM COVASNA S.A.

TURISM COVASNA este renumită pentru tratamentul bal-
near cardiovascular cu rezultate deosebite datorită factorilor 
terapeutici: apa minerală și mofeta pe a cărei sursă emergen-
tă este direct amplasată. 
Complexul balnear este alcatuit din hotelurile Căprioara****, 
Covasna*** și   Cerbul*** cu structuri de alimentație și bază 
de tratament proprie.
Hotelul Căprioara modernizat integral, oferă servicii de ca-
zare, restaurație și tratament; centrul SPA dispune de piscină 
acoperită, saună, hamam, jakuzzi.

COVASNA TOURISM is famous for the cardiovascular spa 
treatment with outstanding results, due to the therapeu-
tic factors: mineral water and mofetta, on whose emerging 
source the resort is directly located.
The spa complex is made up of Caprioara ****, Covasna *** 
and Cerbul *** hotels with their own catering structures and 
treatment bases.
Hotel Caprioara, fully modernized, offers accommodation, 
restaurant and treatment; the SPA center features an indoor 
pool, sauna, hammam, jacuzzi.
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Adresa: Băile Felix, Strada Victoria 22
Telefon: 0040 259 318 338
Fax: 0040 259 318 297

E-mail: rezervari@turismfelix.ro
Site: www.felixspa.com

TURISM FELIX S.A. 

Staţiunea Băile Felix este cea mai mare stațiune balneară din 
România, localizată în partea de Nord – Vest a ţării, la 9 km de 
municipiul Oradea. 
Unice în lume, apele termale din Băile Felix sunt cele mai 
apreciate ape curative din regiune. De dimineața până sea-
ra, piscinele sunt pline de tineri dornici de distracție. Dansul, 
concursuri, sesiuni de Zumba, Aquagym și Pilates, petreceri 
cu spumă și cu DJ vestiți sunt cele mai distractive și vindecă-
toare activități. 
Aici se găsesc hoteluri de la 5 stele până la 2 stele, piscine, 
centre performante SPA, de tratament și recuperare. Indica-

țiile tratamentului balnear din Băile Felix: Reumatism cronic 
degenerativ (spondiloză, coxartorze, gonartroze și poliartro-
ze), Reumatism inflamator (spondilită anchilozantă, poliartrită 
reumatoidă), Reumatism abarticular (periartrită scapulo-hu-
merală, tendinite, bursite), Afecţiuni posttraumatice, Afecţiuni 
neurologice (discopatii, hernia de disc, pareze, paralizii).

Așteptăm cu drag vizita dumneavoastră!

str. Zagazului Nr.1, 540312 
Tg. Mures, România

Romania, 535300 Borsec, 
str Primăverii Nr.13

Email: acvincum.srl@gmail.com
info@villabellaborsec.com

www.imolatours.com/VillaBellaBorsec/
www.VillaBellaBorsec.com/
Tel.mobil: 0040760417809
Tel.mobil: 0036209233698
Tel.mobil: 0040766682796

Tel Fix: 0040266-337119

VILLA BELLA

Villa Bella  se află în  Stațiunea Balneară Borsec care este cu 
siguranță cea mai frumoasă în Carpații Orientali! Vila vă oferă 
18 camere duble.
Camerele sunt dotate cu baie, TV, frigider, terase, balcon, 
precum și conexiune la internet.
În incintă se află un complex de wellness, saună finlandeză, 
cabină cu sare, jacuzzi cu apă sărată și una cu apă dulce, fit-
ness salon etc.

Villa Bella is located in the Borsec Spa Resort, which is cer-
tainly the most beautiful in the Eastern Carpathians! The villa 
offers you 18 double rooms.
The rooms are equipped with bathroom, TV, fridge, terraces, 
balcony as well as internet connection.
There is a wellness complex, Finnish sauna, salt cabin, saltwa-
ter and freshwater jacuzzi, fitness salon, etc.



98 99

www.tourism.moldexpo.md www.tourism.moldexpo.md

TO
U

R
IS

M
. L

EI
SU

R
E.

 H
O

TE
LS

TO
U

R
IS

M
. L

EI
SU

R
E.

 H
O

TE
LS

e-mail: tourism@oradea.ro
site: http://oradea.travel

VISIT ORADEA

Asociația a fost creată în scopul stimulării și sprijinirii dezvol-
tării locale, regionale și naționale prin inițiative, activități si 
măsuri care să crească numărul de turiști, să dezvolte si să 
promoveze turismul din Oradea si din regiune, atât în țară, 
cât si în străinătate, precum si să realizeze sau să acorde su-
portul necesar elaborării si implementării strategiilor de dez-
voltare a turismului local, regional si național ținând cont de 
principiile turismului durabil.

The Association was created to stimulate and support local, 
regional and national development through initiatives, ac-
tivities and measures to increase the number of tourists, to 
develop and promote tourism in Oradea and in the region, 
both locally and interantionally, and also to develop or pro-
vide the necessary support for the development and imple-
mentation of local, regional and national tourism strategies, 
taking into account the principles of sustainable tourism.

22, Panasa Myrnogo Str., Floor 3, Kyiv, Ukraine, 01190.
Phone/Fax: +38 044 581 09 92 / +38 044 581 09 91

Email: info@tourismturkey.com.ua     
www.goturkey.com.ua

EMBASSY OF REPUBLIC OF TURKEY CULTURE 
AND INFORMATION OFFICE IN UKRAINE

Turcia, paradisul pe pământ, atrage milioane de turiști prin 
plaje frumoase, mări calde, munţi maiestuoși, lacuri încântă-
toare, precum și monumente culturale și istorice. Turcia - o 
ţară cu un patrimoniu bogat, lăsat de mari civilizaţii și religii. 
Datorită infrastructurii dezvoltate, turiștii beneficiază de un 
spectru vast de servicii turistice.

Turkey is a paradise of sun, sea, mountains, lakes, high quality 
tourism infrastructure and friendly people, offering all types 
of tourist activities. Turkey also has a magnificent past, and is 
a land of historic treasures from 13 successive civilizations. 
Even if you spend only a short time in Turkey, you can see a 
lot of this great past and the most important sites of the three 
big religions.
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str. Mitropolit Varlaam, 63/23, 
Business Center Forum, et. 7 
MD-2001 Chişinău, 
Republica Moldova 

Tel. : +373 22/ 810-380 
Fax : +373 22/ 810-388 
E-mail : kivops@thy.com 
URL : www.thy.com

TURKISH AIRLINES

La Turkish Airlines, noi continuăm să ne extindem și să rămâ-
nem în continuare cea mai fiabilă companie pentru clienții 
noștri în spațiul aerian. Călătoria pe care am început-o cu 81 
ani în urmă, cu doar 5 aeronave continuă, însă acum cu o 
flotă de 329 de nave și peste 300 destinații.

At Turkish Airlines, we continue to enhance our value and 
be the most dependable company for our customers in the 
skies. The journey that we began 81 years ago, with just five 
aircrafts, is still moving forward, but now with 329 aircrafts 
and over 300 destinations.

T URK I S H A I R L I N E S . C OM

 

FLY FROM CHIȘINĂU
TO THE WORLD 14 TIMES A WEEK

WITH TURKISH AIRLINES
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